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পরিচিতি 

” কয়েকবছর আগে শিক্ষা অধিকারের উদ্যোগে রাজন/শাসিত ভ্রিপুরার সরঝারী মুখপত্র “ভ্রিপূরা ল্টেট 
গেজেট'-এর একটি নির্বাচিত সঙ্কলন প্রকাশিত হয়। সঙ্কলনটি শুধু স্তিপুরায় নয়, সমগ্র দেশের সুধীরন্দের 
কাছে সমাদর পেয়েছে । শিক্ষা অধিকার সম্প্রতি আর একটি সঙ্কলন প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন । 

বিশ শতকের গোড়ার দিকে 'জ্রিপুরা চ্টেট গেজেট'-এর প্রবতন হয় বলেই মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিকয 
বা তার পূর্ববর্তী মহারাজাদের আমলের সরকারী কাগজপন্ত্র এ সঙ্কলনে প্রত্যাশিত ছিল না। অথচ এই প্রাচীন 
হিন্দ রাজটিতে প্রশাসনিক কাজ বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে যে বাংলাতেই সম্পন্ন হত তার ধারাবাহিক নিদর্শন 
বহু আয়াসলব্ধ হলেও এখনও একেবারে দুলভ নয়। অবিলম্বে সেগুলির উদ্ধার ও সঙ্কলনের প্রয়োজন উপলব্ধি 
করে শিক্ষা অধিকার ত্রিপুরার শেষ স্বাধীন মহারাজার প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, ভ্রিপূরার এতিহাসিক 
কাগজপত্রের দিশারী ও প্রবীণ সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে তাঁর ও শিক্ষা 
অধিকারের শিক্ষাম্লক প্রকাশনের আযুস্ত আধিকারিক শ্রীযুক্ত সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগ্ম সম্পাদনায় সতের 
শতকের মধ্যভাগ থেকে বিশ শতকের মধ্যভাগ পথযন্ত- মোটামুটি হিসাবে তিনশো বছরের সরকারী কাগজপন্ত্রের 
একটি নির্বাচিত সঙ্কলন প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 

সঙ্কলিত কাগজপত্রের পরিমাণ বিপূল। গ্রন্থের কলেবর রূদ্ধির জন্যই কিছু নিদশন বতমান সঙ্কলনের 
অন্তভূত্ত করা সম্ভব হয়নি। সেগুলি পরে প্রকাশ করা যৈতে পারে। 

দীর্ঘকাল এই সঙ্কলনের কাজে ব্যাপূত থাকার জন্যই এ প্রসঙ্গে শ্রীযুত্ত দত্ত মহাশয়ের এমন কিছু 
প্রণিধানযোগ্য বজ্জব্য রয়েছে যা তাঁর ভাবনা-চিন্তার ফলশ্ুতিরূপে গণ্য। সেই সব বক্তব্য উপস্থাপনে যাতে 
কোনরাপ অসুবিধা না হয় সেই উদ্দেশ্যে সঙ্কলনের সম্পাদকীয় দুটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অংশে 
সঞ্কলনের নামকরণ, নথিপত্রে উল্লিখিত সন-তারিখ, রাজাদের রাজত্বকাল, রাজমন্ত্রী ও প্রবীণ কর্মচারিবর্গের 
বিবরণ ইত্যাদি নানা বিষয়ে শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয়ের মূল্যবান অভিমত উপস্থাপিত হয়েছে। দ্বিতীয়ভাগে ব্রিপূরায় 
প্রচলিত বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য, রাজ্যের প্রশাসনিক চিন্র ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন শ্রীয়স্ত সপ্রসন্ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । দুজনের সম্রিমলিত প্রয়াসে সঙ্কলনটি প্রকাশ করা সম্ভব হল বলে তাঁদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। 
আমার স্থির বিশ্বাস, সঙ্কলনটি সুধীজনের দুষ্টি আকর্ষণ করবে। 

অধিপ চৌধুরী 

শিক্ষা অধিকতা ও যু”্ম সচিব 
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রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 
সম্পাদকীয় (পুরা) 

প্রায় পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ একদা “ব্লিপূরা-সাহিত্য-সম্মিলনী'তে আগরতলায় বলিয়াছিলেন, 
“আমাদের দেশের রাজ্য কেরানী চালিত বিপুল কারখানা নহে--নিভল নিব্বিকার এঞজিন নহে--তাহার 
বিচিন্ত সম্বন্ধ-সৃন্রগুলি লৌহদণ্ড নহে, তাহা হাদয়তন্ত--রাজলক্ষী প্রতি মুহর্তে তাহার কর্মের শুক্ষতার 
মধ্যে রসসঞ্চার করেন, কঠিনকে কোমল করেন, তুচ্ছকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়া দেন, দেনা পাওনার 
ব্যাপারকে কল্যাণের কান্তিতে উজ্জ্রল করিয়া তোলেন এবং ভুলন্্র টিকে ক্ষমার অশৃনজলে মার্জনা করিয়া 
থাকেন। আমাদের মন্দ ভাগ্য আমাদের দেশীয় রাজ্যগুলিকে বিদেশী আপিসের ছাচের মধ্যে ঢানিয়া 

৮ তাহাদিগকে কলরূপে বানাইয়া না তুলে-এই সকল স্থানেই আমরা স্বদেশ লক্ষমীর ভ্ুন)সিক্ত স্িগধ বক্ষ- 
স্থলের সজীব কোমল মাতুস্পর্শ লাভ করিয়া যাইতে পারি, এই আমাদের কামনা । মা যেন এখানেও 
কেবল কতকগুলো ছাপমারা লেপাফার মধ্যে আচ্ছম হইয়া না থাকেন-দেশের ভাষা, দেশের সাহিত্য, 
দেশের শিল্প, দেশের রুচি, দেশের কান্তি এখানে যেন মাতৃবক্ষে আশ্রয়লাভ করে এবং দেশের শক্তি 
মেঘমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের মত আপনাকে অতি সহজে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিতে পারে” 

(“দেশীয় রাজ্য”, বঙ্গদর্শন নেবপধ্্যায়), ৫ম বর্ষ, তয় সংখ্যা)। 

দীর্ঘকাল পরে তিনি রাজধানী আগরতলার “কিশোর-সাহিত্য-সমাজে" ন্রলিপূরার সাহিত্য সেবা 
প্রসঙ্গেই পুনরায় ব্যক্ত করেন, 

“এই (ত্রিপুরার) রাজপরিবারে বহুকাল থেকে বাংলাভাষার সম্মান চলে আস্ছে। বস্তুতঃ সকল দেশের 
ইতিহাসে স্বাভাবিক অবস্থায় দেশের ভাষা কেবল মাতৃভাষা নয়, তা' রাজভাষা। দেশের রাজার যেমন 
কর্তব্য প্রজাকে পালন করা, তেম্নি ভাষাকে রক্ষা করা। ১৮ ৮* * এই পরিবারে বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্যের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আমি দেখেছি। এই পরিবারের সঙ্গে আমার যোগ সেই 
অনুরাগ সুত্রে দুঢ়তর হয়েছিল।” 

রবি" সাহিত্যপত্র, রবীন্দ্র সম্মেলন সংখ্যা, ১৩৩২ বাং)। 

এই বিশেষ আকর্ধণেই প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, নবীনচন্দ্র 
সেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পতিত অম্ল্চরণ 
বিদ্যাভূষণ প্রমুখ খ্যাতিমান পণ্ডতিতরন্দ অতীতকালে ত্রিপুরার সাহিত্য সেবার বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন 
এবং বতমানকালেও প্রখ্যাত সাহিত্যিক আচার্য ও অধ্যাপকরন্দ এবং ভাষাতত্ববিৎগণের সপ্রশংসদৃচ্টি রাজগী 
ক্রিপূুরার রাজভাষার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। ভাষা-জননীর ষোড়শোপচারে সেবার উপকরণ অসামান্য ও অফুরন্ত 
এই অন্নক্ট-মহোৎসবের এক অংশে ব্রিপুরার রাজন্যবর্গের অনুরাগ ও পৃষ্ঠপোষকতায় এই রাজ্যে বাংলা ভাষা 
রাজভাষারূপে বহু শতাব্দীকাল যাবত ব্যবহাত হইয়া একটি ক্ষমতাশালী ও সাবলীল প্রশাসনিক ভাষায় আত্ম- 
প্রকাশ সার্থকরপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। যথাস্থানে এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হইয়াছে। 

নিদর্শন সংগ্রহের অনুপ্রেরণা, সঙ্কলনের সূচনা ও সহায়ক পরিবেশ 

এই গ্রন্থভুক্ত নিদর্শনাদি সংগ্রহের প্রেরণার ও সূচনার পশ্চাতে লেখকের একটু ব্যক্তিগত বক্তব্য আছে। 
ঘটনার দিক হইতে অকিঞ্চিতকর হইলেও, ইহার অভাবনীয়ত্বের এবং অভিনবত্বের কারণেই জীবনের স্মৃতিপটে 

তাহা আজও সমুজ্ভবল। এই সংগ্রহের সহিত সেই ব্যক্তিগত স্মৃতির সম্বন্ধ অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, তাই সংক্ষিপ্ত 
পরি ঘটনাটি একবার স্মরণ করিব। 

ইংরেজী ১৯২৭ সনের কথা। সবে মান্ত্র উজ্ঞয়ন্ত রাজপ্রাসাদের প্রধান দফতর “খাস সেরেস্ত।য়” (নুপতি- 
বর্গের নিজস্ব আফিস) সহকারীরূপে প্রবেশ করিয়াছি। কার্যে যোগদানের সপ্তাহকাল মধ্যেই রূজ্যেশ্বরের 



দুই রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 

মখ্যসচিব আমাকে জানাইলেন যে, রলাজপ্রাসাদের নীচতলায় অবস্থিত গতাষাখানা' নামক গদামঘরের সংলগ্ন 
একটি অন্ধকার স্থানে খাস সেরেস্তার পূর্বতন আফিস হইতে আনীত বহু পুরাতন কাগজপন্ত্র, ফাইল, হিসাব-বহি 
ইত্যাদি বহু বৎসর যাবৎ অপরীক্ষিত ও অবহেলিত আবজনার স্তপের মত মাটিতে পড়িয়া আছে। এগুলি 
পরীক্ষাপর্বক প্রয়োজনীয় ও সংরক্ষণযোগ্য কাগজপন্ত্র বাছাই করিয়া আনিতে হইবে এবং াদবাকী সবই বিনষ্ট 
করা যাইবে। পর দিবসই এই বাছাই কার্যে একমাসের জন্য মোতায়মের আদেশ ও সাহায/কারী-রূপে জনৈক 
রদ্ধ মুসলমান চাপরাশী সঙ্গে লইয়া কার্যে প্ররত্ত হইলাম। রাজপ্রাসাদর নীচু একতলার প্রায় মধ্যবতাঁ একটি 
হিমশীতল প্রকোষ্ঠ--আলো হাওয়ার কোন সম্পর্কই নাই--ঢুকিতেই যেন ভয় হইল! যাহা হউক, অক্গকালের 
মধ্যেই সাময়িকভাবে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা হইয়া গেল। দেখিলাম, ঘরের মেঝেতে স্তপীকত অন্ততঃ 
২১ শত পুরাতন ফাইল ও বহ ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত কাগজপত্র সম্ভবতঃ ২০।২৫ বৎসর যাবত লোকচক্ষুর অন্ত- 
রালে ধূলিধসরিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। 

কাজ আরম্ভ হইল। কয়েকদিন পর সঙ্গীয় চাপরাশী ?সয়দ সফিউর রহমান চৌধুরী একটা বৃহৎ 
ফাইলের ভূপ নাড়া দিতেই ভিতর হইতে বাহির হইল, আন্দাজ ২৪ মাস পূর্বে পরিত্যক্ত ৭1৮ ফুট (নস্কা 
একটা গোক্ষুর সাপের খোলস্ € 90881) )! স্বভাবতই ভীত ও বিহ্বল হইলাম এবং সেদিনের জন্য কাজ 
বন্ধ হইল। ২৩ দিন পর এ বৃদ্ধ মুসলমান চাপরাশীর প্রেরণায় কাজে প্ররুত্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, একটা 
বিক্ষিপ্ত খোলা কাগজের অসাধারণত্বে তৎ্প্রতি দৃশ্টি আকষিত হইল ও ভাজ খোলা কাগজটি তুলিয়া লইলা'ম। 
দেখা গেল, অতি উৎ্কম্ট হাতে-তৈরী কাগজের উপর ঘন কালো কালিতে সদ্)সমা্ত লেখার মতোই, আরবী 
অথবা পারশীতে ১৫১৬ লাইন লেখা একটি ছবির মতো চিঠি-সোনালী তবকে ও বড় একটা সীলমোহরের 
ছাপে অলঙ্কৃত। সীলমোহরের ছাপ ছাড়াও, চিচিটি পারশীতে একাধিক স্বাক্ষরও বহন করিতেছে। স্তরাং, 
ইহার আভিজাত্য ও অসামান্যতা সুস্পম্ট, অথচ সারা চিঙির একটি বর্ণও আমার বুঝিবার সাধ্য নাই। ঘরের 
বাহির হইয়া রৌদ্রের আলোকে চিঠিটির ওঁড্জ্বল্য সমধিক পরিস্ফট হইল। তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিলাম. 'শ্রীরাজ- 
মালা"-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ও বষীয়ান ৬কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত বিদ্যাভষণ মহাশয়ের দফতরে । চিঠিখানা 
তাহাকে দেখাইতেই তিনিও ইহার অসাধারণত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেন। উতয়ে মিলিয়া তৎকালীন মুখ্যসচিব 
'দেওয়ান বিজয়কমার সেন মহাশয়ের নিকট গেলাম। অবিলঙ্েই, দ্বারে অপেক্ষমান একটি ফিটনগাড়ী পাঠাইয়া 
স্থানীয় উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় “উমাকান্ত একাডেমী'র উচ্চ পারশী-শিক্ষক মৌলভী সিরাজুল ইস্লামকে এবং 
বাজার মস্জিদের ইমাম্ সাহেবকে রাজবাড়ীতে আনা হইল। উভয় মৌলভী সাহেবই চিঠিটি অল্পসময় পরীক্ষা 
করিয়া প্রায় যুগপৎ বলিয়া উঠিলেন, “আরে! এ যে বাদৃশা ওরঙ্জজেব কতৃক ভ্রিপুরেশ্বর গোবিন্দমাণিক্কে 
লেখা মূল চিঠি !!” 

ভ্রিপরার তথা সারা ভারতবর্ষের সমকালীন ইতিহাসের দালিলিক নিদর্শনরূাপে এই মহা মুল্যবান দলিলটির 
এইরূপ আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারের আনন্দ ও বিস্ময় সহজেই অনৃমেয়। মৌলভীদ্বয় মিলিত চেষ্টায় 
ইহার বঙ্গানুবাদ করিলেন। দেখা গেল, দিল্লীর ময়ুর-সিংহাসনের জন্য বাদশাহের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, মোহম্মদ 
শাহ সুজা সবে বাংলা হইতে আরাকান অভিমুখে পলায়নপর হইয়া (১৬৬০ হাঃ) শ্রিপুরেশ্বরের আশ্রয়ে আত্ম- 
গোপন করিয়া আছেন-এই সংবাদ পাইয়া 'দুষ্মন্* সুজাকে ধৃত করতঃ অবিলম্বে বাদশাহের নিকট প্রেরণের 
অনুরোধ সমাট ওঁরঙ্গজজেব ভ্রিপরেশ্বর গোবিন্দমাণিক্যকে জানাইতেছেন। এইরূপ প্রামান্িকি দভিভটি স্থানচু)ত 
হইয়া কি দুরবস্থায় এতকাল আত্মগোপন করিয়াছিল! মুখ্য-সচিব মহাশয় অগৌণে মৌলভীদ্ঘয়সহ আমাকে 
রাজসকাশে উপস্থিত করিলেন। প্রণাম করিয়া চিঠিটি মহারাজকে দিলাম। মহারাজ আনন্দে আত্মহারা হইয়া 
'তদীয় দফ্তরে সদ্য নিযুত্ত' এই হ্ষদ্র কর্মচারীকে সবিশেষ অভিনন্দিত করিলেন এবং গোক্ষুরের খোলসের গন্পও 
সুনিলেন। আমার কর্মজীবনে এই সর্বপ্রথম প্রাপ্ত রাজ-অভিনন্দন আশীর্বাদের কাজ করিয়াছে। ত্রিপুরার 
স্বর্গতঃ মহারাজক্মার, উদ" ও ফারসীতে পণ্তিত সমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা বেড় ঠাকুর) বাহাদুর তৎসময়ে সাময়িক- 
ভাবে কলিকাতা হইতে আসিয়া পুরাতন আগরতলার পরিত্যক্ত রাজবাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। কালক্রমে 
তিনি এই সংবাদটি শুনিয়া একদা রাজপ্রাসাদে আগমন করতঃ মহারাজের নিকট হইতে চিঠিটি চাহিয়া লইয়া 
গেলেন। এ সময় তব্প্রণীত “ত্রিপুরার স্মৃতি” গ্রন্থটির মুদ্রণ কার্যও শেষ হইয়া প্রকাশের অপেক্ষায় ছিল। 
বাদ্শাহ ওরঙ্গজেবের এই চিঠিটি মহারাজের অনুমতিক্রমে তৎকৃত পারশী পাঠ ও বঙ্গান্বাদ “ন্রিপুরার স্মৃতি” 
গ্রন্থের পরিশিষ্টের অন্তভূত্ত হইয়া ১৯২৭ সনেই কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। মহারাজক্মার সমরেন্দ্র চন্দ্র 
তৎকৃত এই বঙ্গান্বাদটির মধ্যে বাদ্শাহী পন্ত্রের সন তারিখ, মোহরাঙ্কন অথবা কোনও স্বাক্ষরের সম্বন্ধে 
আলোকপাত করেন নাই। তবুও, ভারতীয় ইতিহাসের মধ্যে সর্বজন বিদিত এই ঘটনাটির এবং সংসুষ্ট 
বাদ্শাহী চিঠিটির বঙ্গানুবাদের মূল্যও অল্প নহে-বিশেষতঃ এই গ্রহ্থটিও এখন দুষ্প্রাপ্য বলিয়া ইহা পাদটীকায় 



সম্পাদকীয় (পূর্বার্ধ) তিন 
পুনর্মদ্রিত হইল।১ প্রসঙ্গব্রমে বলা ভাল যে, কৈলাসচন্দ্র সিংহ রচিত “রাজমালা” গ্রচ্থে ১৮৯৬) বাদশাহ 
লিখিত এই পত্রটির উল্লেখ রহিয়াছে। পুনরাবিক্ষারের পর এই মূল পন্রটি কয়েক বৎসর কাল ন।না প্রসঙ্গে 
একাধিকবার দেখা গিয়াছিল। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয়, মূল/হীন এই দলিলটির কোন সন্ধান বিগত 
৩০৪০ বৎসরের মধ্যে আর পাওয়া যায় নাই। র্াজপ্রাসাদের সেরেস্তা সমূহে, এমন কি রাজ-অন্তঃপুরেও 
সকল সম্ভাব্য স্থানে মহারাজ কিরীটবিক্রমকিশোর ইহার বহু অনুসন্ধান করিয়া পুনরুদ্ধারে বিফল মনোরথ 
হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার নিকটই জানা গিয়াছে। প্রাচীন দালিলিক সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে ভ্রিপ্রার এই ক্ষতি 
অপ্রণীয়। আলোচ্য এই বাদ্শাহী চিঠিটির উপর ত্রিপুরার মহাকরণের (তৎকালীন মন্ত্রী আফিস) পলিটিক্যাল 
বিভাগে অতীতকালে একটি ফাইলও সষ্ট হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছি। কিন্তু, বিগত ২০২৫ বছরের মধ্যে 
জিক্তাসাবাদে এতৎসঞ্থন্ধে এযাবৎ আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এই সন্ত্রটি ধরিয়া ভবিষ্যত আরও 
বিশেষ অনুসন্ধানের অবকাশ আছে বলিয়া মনে হয়। 

যাহা হউক, নিদিষ্ট সময় মধ্যে মণ্প্রতি অপিত গুরুদায়িত্রপূর্ণ কার্য-সম্পাদন সম্পূর্ণ করিয়া একদিকে 
যেমন,০আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলাম, অন্যদিকে বিভিন্ন প্রকৃতির ও নানা বিষয়ের কহ পুরাতন নথীপাঠে যে 
শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা এবং ভ্রিপূরার রাজভাষারূপে ব্যবহাত বাংলার যে ব্যাপক পরিচয় অতি অল্প সময়ের মধ্ই 
পাওয়ার সৃষোগ ঘটিয়াছিল, তাহার মূল্য ছিল অসামান্য। ইহাই এই সংগ্রহকার্ষে অনুপ্রেরণার আদি-উৎস বলিয়া 
আজও গৌরবে স্মরণ করি। উপরোক্ত অবস্থার মধ্যেই, বাংলা ভাষায় নিম্পন্ন সরকারী কাগজপন্রের প্রতিভিপি 
সংগ্রহকার্য ব্যক্তিগত আনন্দে আরম্ভ করিলাম। ওরঙজজজেবের ম্ল চিঠির সঙ্গে সহাবস্থিত মহার।জ বীরচন্দ্রের 
রাজত্বকালীন দলিলপত্রের বিস্তর উপকরণও তৎসময়েই সঞ্চিত হয়--যাহা এই গ্রন্থের অন্তভূক্ত হইয়াছে। 
উদ্দেশ্যবিহীন কৌতহল চরিতার্থের জন্যই চল্লিশ বৎসরের উর্ধকাল নান।বিধ বাংলা দলিলের প্রতিলিপি আহরণেই 
কাটিয়া গেল। ইহার পেছনে গবেষণার অথবা গ্রন্থ সংকলনের কোনও প্ররুত্তি বা প্রেরণা ছিলনা বলিয়াই ইহার 
সম্পূর্ণকরণের প্রয়োজনীয়তাবোধেরও অভাব ছিল। প্রদশিত মূল নিদর্শনাদির অধিকাংশই এখন ব্নচ্ট 
হইয়া গিয়াছে। সাধারণ পাঠকবর্গ এবং অনুসন্ধানী গবেষকগণ যদি স্থ স্ব প্রয়োজনানুযায়ী অন্ততঃ পথের সন্ধান 
গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যতে অগ্রসর হইতে পারেন তবেই এই সংকলন কার্য সার্থক হইবে। 

জাতীয় অধ্যাপক, আচার্য ডঃ সুনীতিকৃমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১৯৫৩ সনে একবার, এবং আগরতলায় 
রবীন্দ্র-শতবাষিকী ভবনের শিলান্যাস উপলক্ষ্যে পুনরায় ১৯৬১ সনে এখানে আগমন করেন । ত্রিপুরার রাজকীয় 
দলিল সংগ্রহের এই ব্যক্িগত প্রচেম্টার কথা কোনও সূত্রে তিনি পরস্পর শুনিয়া অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে 
দীনকুটিরে পদার্পণ করেন। সংগৃহীত বহু দলিল স্বয্নং পরীক্ষাপূর্বক এই মুল্যবান সংগ্রহটি গ্রন্থকার গ্ুকামের 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া ত্রিপুরার তদানীন্তন চীফ কমিশনার মিঃ ৪15: এবং তদানীন্তন শিক্ষা- 
সচিবের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করেন। তাহার সুচিন্তিত প্রস্তাব ও অন্প্রেরণাই এই সঙ্কলনের প্রাণ গুতিষ্ঠা 
করিয়াছে। নানাবিধ কারণেই সংগ্রহটির সঙ্কলন ও গ্রন্থরূপে আত্মপ্রকাশে একটি যুগ কাটিয়া গেল! তবুও তদায় 
অনপ্রেরণা ও উৎসাহ চিরস্মরণীয়। 

ভ্রিপরা রাজ্যের বাংলা দলিল সংকলনের ক্ষেত্রে প্রথম গ্রন্থটি ১৯৭১ সনে “ন্রিপুরা চ্টেট গেজেট সঙ্কলন” 

নামে রাজ্যের শিক্ষা অধিকার কর্ত ক প্রকাশিত হইয়াছে । রাজ্যের মদ্রিত সরকারী গেজেটে ১৯০৩ হইতে ১৯৪৯ 

১। ওুরঙ্গজেব কতৃক গোবিন্দমাণিক্যের নিকট লিখিত পন্রের বঙ্গানুবাদ (ন্রিপূরার মতি ”)-- 

“অতুলনীয় উচ্চ কলোভ্ভব সৌভাগ্যবান প্নাজ্যশ্বর বিষম সমর-বিজয়ী মহানহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত, মহারাজা গোবিন্দম।গ্ক্য 
বাহাদুর--আল্লাতালা আপনার রাজ্য সৃমজলে রক্ষা করুন। 

“আমি সুনিশ্চিতরূপে অবগত হইয়াছি যে, আমার চিরশত্, সুজা ভবদীয় রাজ্যে গোপনে. অবস্থান করিতেছে । মদীয় 
পৃবর্বপূরুষের সম্মানিত মহোদয়গণের সহিত আপনার গৌরবাম্বিত পব্বপ্রুষগণের পরস্পর আত্মীয়তা ও প্রণয় থাকা 
বশতঃ আমাদিগের সহিত বিবাদে লিপ্ত আফ্গানেরা ভবদীয় রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলে আপনার মহামান্য প্বপ্ রুষগণ 

অসি প্রহারে যেরূপ সেই দুষ্ট আফগান্দিগকে বঙ্গদেশে বিতাড়িত করিতেন, বর্তমানে আমিও তদ্রপ আশা করি-আমার 
লিখান্সারে আপনি উক্ত শু (সুজা)কে ধৃত করিয়া সত্বর আমার নিকট প্রেরণ করেন! যদি আপনার অডিমত হয়, 
তবে আমার সেনাপতিকে মুঙ্গেরে অপেক্ষা করাইব। তাহাকে ধৃত করিবার পর আপনার সেনাপতির রক্ষণাবেক্ষণে 
সাবধানে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন--যেন প্রাচীন বন্ধৃতা স্থায়ী রহে। নতুবা ইহা নিশ্চয় জানিবেন--আপনার রাজ্যে 
উক্ত অপরিণামদরশীর অবস্থান করার জন্য ভবিষ্যতে আমাদিগের পরস্পর মধ্যে বিবাদ ও মনোমালিন্য সংঘটিত হইবে। 
আমার লিপি অনৃসারে কার্য হইবে বলিয়া আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি রী 



চার রাজগী শ্রিপূরার সরকারী বাংলা 

খীঃ সন মধ্যে প্রকাশিত প্রশাসনিক দলিলসমূহ হইতে নির্বাচিত উপাদান এ গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে । গ্রচ্ছটি 
ইতিমধ্যেই পত্র-পত্রিকায় ও সাহিত্যসেবী বিশিষ্ট পণ্ডিতমণ্ডলীর ও প্রতিষ্ঠানের সপ্রশংস দঙ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। 
এই দিক হইতে পরবর্তী অর্থাৎ বতমান প্রচেষ্টাটি উক্ত “গেজেট সঙ্কলন" গ্রচ্থেরই পরিপূরক ও পরিবধিতরূপ 
বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কারণ, এই গ্রন্থের, অন্তর্গত নিদর্শনাদির সময়সীমা ১৯৪৯ শ্বীষ্টীয় সনে ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ত্রিপুরা রাজ্যের সাঙ্গীকরণের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া অতীতের অভিমুখে কিঞ্িদধিক 
তিনশত বর্ষকাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত। 

ত্রিপুরার প্রাচীন দলিলের দুষ্প্রাপ্যতা 

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ ঈশানচন্দ্রের মৃত্যুর পর যুবরাজ বীরচন্দ্রের রাজ্যভার গ্রহণের পূর্ববতীকালের 
দুই শতাধিক বৎসরের সময়মধ্যে নানা বিভাগীয় প্রশাসনিক বাংলার নিদর্শন সামান্য কতিপয় রাজকীয় দান. 
পন্রদি, অবাদযোগ্য ভূমি বা বনবন্দোবস্ত ইত্যাদি বৈষয়িক দলিলাদির বাছাই করা সামান্য কয়েকটি নিদর্শন 
গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । দানপন্রাদির বহিভূত অন্যবিধ শ্রেণীর সরকারী দলিলের স্রতার 
কতিপয় কারণ অনুমিত হয় যে, বিগত শতকের প্রায় প্রথমার্ধ পর্যন্তও রাজ্যের প্রশাসনিক বহুক্ষেত্রে বর্তমানের 
তুলনায় লিখিত পন্রব্যবহার অতি অল্পই ছিল। বিচারাদি ও ভূমিরাজস্থ সম্বন্ধে যৎসামান্য নিয়ম-কানুন অবশ্যই 
ছিল। বৈষয়িক রাজকার্ষের বহির্ভত, প্রশাসনিক কাজকর্ম বাচনিক আদেশ নির্দেশের মাধ্যমেই যথাসম্ভব সম্পন্ন 
হইত। তৎকালীন ভ্রিপ্রারাজ্যের বিস্তীর্ণ অরণ্যপ্রদেশ নিতান্তই জনবিরল ছিল এবং কতিপয় সঙ্কীর্ণ নদী- 
উপত্যকা-অঞ্চলের সামান্য অংশেই কিছু জনবসতি দৃষ্ট হইত--যাহারা হল কর্ষণে অভ্যস্থ ছিল। পাহাড় অঞ্চলের 
প্রশাসনে, আদিবাসী, যাযাবর, জুমিয়া প্রজাদের ক্ষেত্রে প্রথানূযায়ী প্রধানতঃ অলিখিত বাচনিক অথবা সামান্য 
লিখিত আদেশই যথেম্ট কার্যকরী ছিল। যদিও, সমতল ত্রিপূরা ও সংলগ্ন চাকলা রোশনাবাদ জমিদারীর ক্ষেত্রে 
মোগল প্রভাবিত লিখিত ব্যবস্থাদি এবং পরে ইংরেজ কোম্পানী-প্রশাসিত দালিলিক প্রয়োজনও সমধিক দৃষ্ট হইত। 

রাজভাষা মূলতঃ বাংলাই ছিল । ভ্রিপুরার প্রাচীন তামপন্র, মুদ্রা, রাজকীয় সীল-মোহর ইত্যাদিতে ইহার 
প্রমাণ ছড়াইয়া আছে। এখন প্রশ্ন জাগে, পরিমাণে অল্প হইলেও সুপ্রাচীন ত্রিপুরার প্রশাসনিক পুরাতন কাগজপত্র 
এখন প্রায় সম্পূর্ণই অবলুপ্ত হইল কেন? ইহার কারণ বহুবিধ । পাঠকের কৌত্হল নিরৃত্তির জন্যই স্বল্প 
পরিসরে আলোচনা করিব। 

ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পরে রাজপাট প্রতিষ্ঠিত ছিল কয়েকশত বৎসর । এই সময়মধ্যে রাজধানীর 
দফ্তর-সেরেস্তাসমূহে প্রশাসনিক কাজকর্মের দালিলিক নিদর্শনসমহ সঞ্চিত থাকাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্ত, 
দলিলাদি সংরক্ষণের রীতির ও প্রয়োজনবোধের অভাব, রাজ্যাধিকার লইয়া পারিবারিক কলহ ও সংঘর্ষ, 
সাময়িকভাবে রাজন্যবর্গের পর্বতাঞ্চলে বারবার রাজপাট পরিবর্তন, চট্টগ্রাম প্রদেশ হইতে মগের আক্রমণ ও 
লুন্ঠন, মোগল ও বাংলার নবাবী অভিযানসহ আক্রমণকারিগণের রাজধানী উদয়পুরের অল্পকালস্থায়ী অধিকার 
এবং পরিশেষে খীষ্চীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সমসের গাজী কর্তৃক উদয়পুরসহ রাজ্যের অধিকাংশ 
অঞ্চল কয়েক ধৎসরের জন্য দখল প্রভৃতি রাজনৈতিক কারণে স্বপ্পসঞ্চিত দলিল-দত্তাবেজও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত 
হইয়া গেছে। পরিশেষে, রাজ্য হইতে বিতাড়িত যুবরাজ কষ্ণমণি নবাব সরকার কতৃক॥ সমসের-নিধূনর পর 
রাজ্য পুনরুদ্ধার পূর্বক মহারাজ কঙ্ণমাণিক্য রূপে সিংহাসনে আরোহণ পূর্বক খ্রী্টীয় ১৭৬০ সনের অঞ্প 
প্বেই রাজধানী উদয়প্র পরিত্যাগ করিয়া অত্যল্গকাল প্রথমতঃ কৈলারগড়ে (বর্তমান কস্বা অথবা কমলা 
সাগর), ও তৎপর পুরাতন আগরতলায় নৃতন করিয়া রাজপাট স্থাপন করেন। এক শতকের মধেই তথা হইতেও 
রুমে ক্রমে মিঃ কামিংএর রিপোট' অনুসারে ১৮৩৮ খ্বীঃ হইতে পঞ্চাশ বৎসর সময়ের মধ্যে রাজধানী পুনরায় 
বততমান আগরতলায় উঠিয়া আসিয়া এখানে (নূতন আগরতলা) প্রশাসনিক আফিস আদালতাদি ও, রাজপ্র।সাদাদি 
স্থাপিত হইয়াছে। মিঃ হান্টারের গেজেট স্ট্যোটিস্টিক্যাল একাউন্ট) অনুসারে ১৮৭১ খ্বীচ্ট'য় সংনই নুতন আগর- 
তলায় সবপ্রথম মিউনিসিপ্যাল কমিটি স্থাপিত হয়। 

উপরে বণিত কারণাদি ব্যতিরেকেও, তৎকালে দলিল-দস্তাবেজ সংরক্ষণের অভাব যথেষ্ট চিল--একথা 
আগেই বলা হইয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও দেখা গিয়াছে, মহারাজ বীরচন্দ্রের রাজত্বকালের পর্ববর্তী সরকারী 
কাগজ তৎকালেই অত্যন্ত বিরল হইয়াছিল। রাজ প্রাসাদস্থ সেরেস্তায় রক্ষিত দলিলাদির স্বল্পতার কারণ ছিল-_ 
সিংহাসনের দাবিদারী লইয়া গৃহকলহ। অন্যান্য দফতর, সেরেস্তা ও মহাফেজখানা (রেকর্ড রুম) তৎকালীন 



সম্পাদকীয় ( পৃবার্ধ) পাঁচ 
রীত্যনূযায়ী বাঁশ ও খড়ের তৈরী কাঁচা গৃহে স্থাপিত ছিল এবং দলিল-দস্তাবেজ অধিকাংশই রাখা হইত, বাঁশ 
ও সাধারণ কাঠের তৈরী তাক বা সেল্ফে। অনেক স্থলে সরকারী কাগজপন্ত্র কান-ফোঁড়া ফাইলে গ্রথিত হইয়া 
বৎসরের পর বৎসর বাঁশের দেয়ালগান্রে ঝুলন্ত অবস্থায় সঞ্চিত ও অবশেষে স্বাভাবিক নিয়মেই পরিত্যক্ত হইত। 
এতত্তিন্ন আবহাওয়ার আদ্রতা, উইপোকা, ঘুন ও ই'দ্ুরের আক্রমণ, অগ্নি ও ঝড়-রম্টির পরীক্ষা ইত্যাদি বহু 
প্রতিকূল অবস্থা দলিল-দস্তাবেজের বিলোপ সাধনে সক্রিয় সহায়তা করিয়াছে। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই 
যে, শতবর্ষমধ্যের মহারাজ বীরচন্দ্রের সমকালীন কাগজপত্রও সরকারী রেকর্ডরুমে সংরক্ষণের অব্যবস্থায় ও 
অবহেলায় এবং খাস সেরেস্তায়ও পূর্ববতাঁ সময়ে সিংহাসনে উত্তরাধিকারীত্বের কলহে প্রায় সমস্তই বিলুপ্ত 
হইয়া গিয়াছে। ১৯২৭ সনে কর্মে প্রবেশ করিয়াও দেখিয়াছি, নুপতিবর্গের স্বাক্ষরিত বা মোহরাঙ্কিত সর্বপ্রকার 
আদেশদিই বিষয়-নিবিচারে তারিখের ক্রম অনুযায়ী গার্ড ফাইলে তেৎকালে রাজাদেশ সম্বলিত ফাইলকে “মেমো 
ফাইল” বলা হইত) গঁদ সংযোগে আটকাইয়া রাখার রীতি ছিল। অর্ধশতাব্দী পূর্বেও খাস সেরেস্তয় দেখা 

' গিয়াছে যে, তথায়ও মহারাজ রাধাকিশোরের পূর্ববর্তী কোন নৃপতির আদেশাবলীর “গার্ড ফাইলের” আস্তত্বই 
ছিলনা। তাই, ত্রিপুরা রাজ্যের ১৯৪৯ সনে সারা ভারতরান্ট্রের সহিত সাঙীকত হওয়ার পরবর্তীকালে রাজ 
প্রাসাদস্থ খাস সেরেস্তায় রাশি রাশি আলমারীবদ্ধ দলিল দস্তাবেজ যাহা ছিল, রাজ্য সরকার কতক রাজপ্রাসাদ 
অধিগ্রহণের পর তাহার কি পরিমাণ লোকচক্ষুর অন্তরালে কোথায় আছে তৎসন্ধন্ধে এখন সঠিক বলাও দুঙ্র। 
আর, মহাকরণ-এর রেকডরুমে প্রশাসনিক দলিল সংরক্ষণ সম্বন্ধে বর্তমান যগের নিয়ম সম্মত লেখ্যাগার 
€ 21011%69 ) প্রবর্তন ও ব্যবহারের উপযুক্ত বিধি-ব্যবস্থাতো অদ্যাপি প্রচলিত হয় নাই। এ সন্ন্ধে প্রয়োজনীয় 
বিধিব্যবস্থা এবং গবেষকগণের পরীক্ষাদির সুযোগ উন্নততর প্রণালীতে হওয়া বাঞ্ছনীয় । 

উপরোক্ত নানাবিধ কারণেই, প্রশাসনের অধিকাংশ বিভাগের ক্ষেত্রেও, এই গ্রন্থের অন্তভুস্ভ বাংলা দলিলের 
সংগ্রহ মূলতঃ মহারাজ কীরচন্দ্রের রাজ্যভার গ্রহণের সময় মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিতে হইয়াছে । তৎপূর্ববতী 
প্রদশিত, গ্রন্থের প্রথম অধ্যয়তুস্ত কতক দলিল কৈলাসচন্দ্র সিংহ ও কালীপ্রসম্ন সেনগুপ্ত সম্পাদিত যথাক্রমে 
“রাজমালা' ও “শ্রীরাজমালা' গ্রন্থে, মিঃ কামিং প্রণীত চাকলা রোশনাবাদ গং জমিদারীর সার্ভে ও সেটলমেন্ট 
রিপোর্ট, অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্বনিধি প্রণীত শ্শ্রীহট্রের ইতিরত্ত' ইত্যাদি গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল 
গ্ন্থও এখন অত্যন্ত দ্রুস্প্রাপ্য। অবশ্য, ব্যজিগিত বহু অনুসন্ধানের ফলে প্রাপ্ত কয়েকটি অপ্রকাশিত দলিলও 
প্রথম অধ্যায়ের অন্তর্ভূক্ত হইল। বাকী দলিলাদি এবং রাজ্যেশ্বর ও রাজ সরকারের নিকট দাখিলী কয়েকটি 
সবিস্তার প্রাচীন প্রতিবেদন রিপোর্ট) ইত্যাদির দ্বারা এই খণ্ডটির কলেবর রদ্ধি করা সম্ভব হইল না। 

চাকল। রোশনাবাদ গং জমিদারী 

ত্রিপূরেশ্বরগণের চাকলা রোশনাবাদ গং জমিদারীর সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, এই জমিদারী 
ভৌগোলিকভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের--তথা বততমানকালে ভারতরান্ট্রের বহির্ভূত হইলেও, ভ্রিপরা রাজ্র প্রায় চতুদিকের 
সীমানা সংলগ্ন আনুমানিক ছয়শত বর্গমাইল বিস্তৃত এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল ত্রিপুরা রাজ্যের সহিত নানাভাবেই 
অবিভক্ত ও অবিভাজ্য গণ্য হইত। প্রাচীনকালে এই জমিদারীর সমগ্র অঞ্চলই রাজ্যের অধিকারভূক্ত ছিল। 
কালক্রমে তৎকালীন বিস্তুততর রাজ্যের সমতলভাগের এই সকল অঞ্চল প্রথমে মোগলের কক্ষিগত ও তৎপর 
ইল্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধিকারের অন্তর্গত হইয়া, তৎকালীন ন্রিপরেশ্বর দ্বিতীয় রাজধরমাণিকে;র সহিত 
১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী জমিদারী বন্দোবস্তে পরিণত হয় এবং দেশ বিভাগের পরবতী সময়ে পূর্ব পাকিস্তান 
সরকার কতুকি অধিগৃহীত হয়। ভ্রিপুর-নৃপতিগণ উত্তরাধিকার সূত্রে রাজ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গেই এই জমিদারীরও 
মালিক বলিগনা স্বীকৃত হইতেন। রাজ্যের সীমা বহিভূত হইলেও, চাকলা রোশনাবাদের শাসনকার্্য রাজোর 
প্রশাসন দ্বারাই সংসাধিত হইত এবং রাজ্যের ও জমিদারীর কর্মচারিরন্দের মধ্যে বদলীর সম্রে পরিবর্তন, 
নিবর্তন রাজধানী হইতে এক কেন্দ্রীয় প্রশাসন দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইত। ফলে, ত্রিপুরার প্রশাসনিক বাংলার 
উপর এই ব্যবস্থার প্রভাব সুস্পষ্ট বলিয়া এরাজ্যের সরকারী ভাষার বক্রমবিকাশের ক্ষেত্রেও পারস্পরিক অনুপ্রবেশ 
উভয়মুখী হইয়াছে। চাকলা জমিদারীর শাসন সংক্রান্ত সংগৃহীত নিদর্শনগুলির অধিকাংশ এজন্যই একটি ভিন্ন 
অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অতঃপর রাজ্য ত্রিপুরার রাজমন্ত্রী ও শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সংস্থাসমূৃহের তালিকা 
দেওয়া হইয়াছে । স্তরাং প্রাসঙ্গিকভাবেই চাকলা রোশনাবাদ জমিদারীর প্রধান শাসনকতাদের প্রায় দুইশত 
বৎসরের একটি নামের তালিকা এখানেই উল্লেখ করি। 

চাকলা জমিদারীর ম্যানেজারগণের মধ্যে, কমিজ্লা সহরের প্রায় তিন মাইল পশ্চিমে ময়নামতীর পথে 
দুর্গাপর গ্রামের সিংহরায় পরিবারের দেওয়ান সুরমনি সিংহ রায়, কালীচরণ সিংহরায়, দুর্গাচরণ সিংহরায় এবং 



ছয় রাজগী ভ্ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 

গোপালকৃষ্ণ সিংহরায়, ১৭৬০ হইতে ১৮২০ খাষ্টাব্দ পর্যন্ত পুরুষানুক্রমে চাকলার দেওয়ান পেরবতী সময়ে 
ম্যানেজরের সমপর্যায়ে) নিযুক্ত ছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে প্রায়শঃই এই সকল দেওয়ানের সহিত 
উদ্ধত বিদেশী জেলা কালেক্টার ও উর্ধতন রুটিশ কর্মচারীদের সংঘাত উপস্থিত হইত এবং বংশানুক্রমিক 
দেওয়ানগণের স্বেচ্ছাচারিতা দ্বারা সময় সময় প্রজাগণ উৎপীড়িত হইত। এই সকল কারণে, কুমিজ্লা সহরের 
তৎকালীন বিখ্যাত নাগরিক ও ভ্ম্যধিকারী মঁসিয়ে পিয়ারে কজন ১৮২০ হইতে প্রায় ১৮৪২ পর্যন্ত, তৎপর 
মিঃ জে, পি, ওয়াইজ (১৮৪২), দেওয়ান রামদুলাল নন্দী ১৮৪২--৪৩), মিঃ ডব্লিউ,এফ্। ক্যাম্পবেল ১৮৪৩ 
হইতে ১৮৬৫ পর্যন্ত ২২ বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়েই চাকলার ম্যানেজার পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই 
সময়ের মধ্যেই অত্যল্কালের জন্য তিনি মন্ত্রীর মর্যাদায় মহারাজ বাীরচন্দ্রের রাজত্বকালে আগরতলায় আগমন 
করতঃ প্রধান কার্যকারকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। তৎপর দেওয়ান ঈশ!নচন্দ্র গুপ্ত (১৮৭০--৭১), মিঃ স্মিথ্ 
(১৮৭৪), মিঃ লারমিনি (১৮৭৬), দেওয়ান রামমাণিক্য রায়বর্মণ ১৮৭৭) সনে চাকলার দেওয়ান নিযুক্ত হন। 
মিঃ ই, এফ, স্যাণ্ডিস ১৮৮৫ হইতে ১৮৯২ পর্যন্ত ম্যানেজার পদে নিযুক্ত ছিলেন। মিঃ স্যাণ্ডিস্এর পর দেওয়ান 
রাজমোহন মিত্র এবং দেওয়ান শরচ্ন্দ্র বস্ প্রত্যেকেই অল্প সময়ের জন্য জমিদারীর দেওয়ান পদে কাজ 
করেন। তৎপরই ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় পেন্সনপ্রাপ্ত কমিশনার মিঃ সি, ডব্লিউ, ম্যাকমিন 
শতাব্দী শেষ সময় পর্যন্ত অতি যোগ্যতার সহিত চাকলার ম্যানেজারের কার্য পরিচালন করেন। তৎপর অল্প 
কয় বৎসরের মধ্যেই বঙ্গদেশের ডেপুটি কালেকটার প্রসন্নকমার দাশগুপ্ত মোতায়নের ভিত্তিতে রাজ্য সরকারের 
চাকুরী গ্রহণ করতঃ চাকলা জমিদারীর ম্যানেজারের কর্মভার গ্রহণ করেন। স্মরণযোগ্য যে উল্লিখিত দেওয়ান 
রামদুলাল নন্দী ছিলেন প্রসিদ্ধ শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতা ও সাধক। 

গ্রন্থের নামকরণ 

গ্রন্থটির নাম “রাজগী ভ্রিপূরার সরকারী বাংলা” নিবাচিত হইয়াছে । এসম্বদ্বেও দুটি কথা বলিতে হয়। 
ব্রিটিশ অধিকারভূত্ত হইবার পূর্বে সমতল-ভ্িপরার যে অংশ মুসলমানগণ কতক বিজিত হয়, তাহা “রোশনাবাদ- 
ত্রিপ্রা নামে আখ্যাত হইলেও, জনসাধারণের নিকট এ অঞ্চল 'মোগ্লান ত্রিপুরা” নামেই সমধিক পরিচিত 
ছিল। ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর সময়েও প্রথমতঃ “রোশনাবাদ ত্রিপুরা” ও তৎপর এক্রিপূর।” নামেই পৃথক একটি 
ব্রিটিশ জেলা গঠিত হইয়াছিল--যাহা দেশ বিভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তানের “কৃমিজ্লা” জেলা নামে পরিবতিত 
হইয়া, বর্তমান সময়েও ইহা ভিন্ন রাষ্ট্র “বাংলা দেশের” “কুমিল্লা” জেলা নামেই পরিচিত। রাজ্য ভ্রিপুরার 
জঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইবার পর হইতেই, নৃপতি-শাসিত ত্রিপুরা রাজ্য “স্বাধীন ত্রিপুরা”, “কোহে ন্রিপুরা”, “পবত ভ্রিপুরা” বা 
“পার্বত্য-ন্রিপরা” বা “হিল্ টিপারা” এবং “রাজগি" অথবা “রাজগী ভ্রিপূরা” নামে অভিহিত হইত--নামের ও অঞ্চলের 
স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য। শতাধিক বর্ষপূবে রাজ্যের আদালতের সীলমোহরে “কোহে' (ফারসী) শব্দেরও ব্যবহার ছিল 
“পার্বত্য” অর্থে। ইহার দালিলিক প্রমাণ গ্রন্থ মধ্যেই পাওয়া যাইবে । পরবতাঁকালে মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরের রাজত্ব 
সময়ে) এই রাজ্যের সরকারী নাম “ত্রিপুরা রাজ্য” রূপে গৃহীত হইলেও, সরকারী কাগজপন্দ্রে 'রাজগি” অথবা 
“রাজগী' শব্দটির ব্যবহার যে শতাব্দীর চতুর্থ দশকেও বহু প্রচলিত ছিল, তাহার পরিচয়ও গ্রন্থ মধ্ই রহিয়াছে। 
'রাজগি”' অথবা “রাজগী” শব্দটি সংস্কৃত “রাজন্” শব্দ হইতে উৎপন্ন “রাজা” শব্দের উত্তর পারশী “গি' অথবা 
'গী” প্রত্যয়যোগে গঠিত। ইহার অথ রাজা ও রাজত্ববাচক। সুতরাং ব্রিটিশ অধিকৃত ভ্রিপুরা জেলা হইতে পৃথকী- 
করণ উপলক্ষে এই সুপরিচিত “রাজগী” শব্দটির ব্যবহার সমধিক উপযোগী ও শ্ুতিমধুর ছিল সন্দেহ নাই। 
দ্বিতীয়তঃ, ভ্রিপূরা রাজ্যের রাজভাষারূপে বাংলা ব্যবহারের বৈশিস্ট্য সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ আলোচনা কতিপয় 
নিদর্শন ও ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য সহ “রাজগী ভ্রিপূুরার সরকারী বাংলা” নামে ১৯৬২ সনের (২৯ বর্ষ /২২ সংখ্যা) 
“দেশ” সাহিত্য পন্রে লেখক কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। একারণেও গ্রন্থটির এই নামকরণ করা হইল। 

দলিলাদিতে ব্যবহাত সনের উল্লেখ 

নিদর্শনগুলির মধ্যে ব্যবহাত ত্রিপুরা সনের উল্লেখ সম্বন্ধে একটু বলিয়া রাখা ভাল। ত্রিপুরা রাজ্যে 
এ্রিপূরাব্দ' আখ্যায় পরিচিত একটি নিজস্ব সন সরকারী ও বেসরকারীভাবে সর্বদা ও সবন্র ব্যবহাত হইত-_ 
দেশ বিভাগের পর্বকাল পর্যস্ত। অন্ততঃ তিন শতাব্দী ঝালমধ্যে প্রচারিত সরকারী দলিলসমূহে ব্্রিপূরাব্দই 
অধিকাংশস্থলে ব্যবহাত হইয়াছে । তণ্পর্বে, অর্থাৎ মধ্যযুগে ব্রিপূরা হইতে প্রচারিত দলিলাদি, তাম্শাসন, 
শিলালিপি ও মুদ্রায় শকাব্দের ব্যবহারই সমধিক ছিল, যদিও সময় সময় শকাব্দের সঙ্গে শ্রিপূুরা সন এবং 
কোন কোন স্থলে বাংলা সনও লিখা হইত। এই গ্রন্থের নিদর্শনসমূহেও বিভিমন সনের--বিশেষতঃ, আধুনিক 
কালের সরকারী কাগজপল্রে ভ্রিপুরা সনের ব্যবহারই ব্যাপকভাবে দুষ্ট হইবে। প্রতিলিপিকরণের সময় দলিলোস্ত 



সম্পাদকীয় ( পুবার্ধ ) সাত 

মূল সনেরই উল্লেখ রাখা হইয়াছে । পাঠকবর্গের প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝিবার সুবিধার জন্য ভ্রিপুরাব্দের সমননা্থক 
সনগুলির ইঙ্গিত দেওয়া হইল, যথা :-- 

শ্রিপুরাব্দ ১৩৮৬ 4 ৫৯০ বৎসর - ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দ 
বঙ্গাদদ ১৩৮৩ -+ ৫৯৩ বৎসর _- এ এ 
শকাব্দ ১৮৯৮ 41 ৭৮ বৎসর এঁ এ 

মনে রাখিতে হইবে যে, ভ্রিপুরাব্দ, বঙ্গাব্দ ও শকাব্দের বর্ষমধ্যে পৌষ মাসের মাঝামাঝিই শ্বীষ্টীয় সনের 
পরিবর্তন হইয়া এক সংখ্যা রৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 

বিগত শতবর্ষমধ্যে শ্রিপুরার নৃপতিবর্গ 

* গ্রন্থের মূল এবং প্রায় সম্যক উপাদান কিঞ্চদধিক শতবর্ষ অর্থাৎ মহারাজ বীরচন্দ্রের সময় হইতে 
আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় ও পরবর্তী অধ্যায়সমূহে প্রদশিত হইয়াছে এবং দলিলগুলি তারিখসহ স্বাক্ষর বহন 
করিতেছে। তথাপি, পাঙকবর্গের সুবিধার জন্য এই শতবর্ষের ভ্রিপুর-নপতিগণের রাজত্বকাল নিছ্নে নির্দেশিত 
হইল +-- 

মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য--১৮৬২ খ্রীঃ (১২৭২ ভ্রিং) হইতে ১৮৭০ শ্বীঃ ১২৭৯ ভ্ত্িং ২৬ ফাল্গুন) পর্যন্ত ৫০ 18069 
নৃপতিরূপে রাজ্যশাসন করেন। ১৮৭০ খ্রীঃ (৯ই মাচ) হইতে ১৮৯৬ খীঃ (১৩০৬ ভ্রিং, ২৭শে অগ্রহায়ণ) 
পর্যন্ত তাঁহার পূর্ণ ক্ষমতায় (৫0 1016) রাজত্বকাল। 

মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য--১৮৯৬ খ্বীঃ ০১৩০৬ ত্রিং) হইতে ১৯০৯ খ্ীঃ, ১২ই মার্চ (১৩১৮ ভ্রিং, ২৮শে 
ফাল্গুন) পর্যন্ত রাজত্বকাল। 

মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্য-১৯০৯ খীঃ (১৩১৮ ব্রিং) হইতে ১৯২৩ খ্রীঃ, ১৩ই আগচ্ট (১৩৩৩ ভ্রিং, 
২৮শে শ্রাবণ) পরন্ত। 

মহারাজ বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্য-১৯২৩ খীঃ (১৩৩৩ ভ্রিং) হইতে ১৯৪৭ বাঃ (১৩৫৭ ভ্রিং, ২রা জ্যেষ্ঠ) 
রাজত্বকাল। 

এই সময় মধ্যে ১৯২৩ খীঃ ১৩৩৩ ত্রিং) হইতে ১৯২৭ খীঃ ১৩ই আগস্ট ১৩৩৭ ভ্রিং) পর্যন্ত মহা- 
রাজের নাবালক অবস্থায়, ভারত সরকার কত ক তৎপক্ষে গঠিত শাসন পরিষদ বা 0০081101101 /১011111915- 
1101. এর উপর রাজ্য ও জমিদারীর প্রশাসন ব্যবস্থা ন্যস্ত ছিল। তৎপর তিনি পূর্ণ ক্ষমতায় অধিচ্ঠিত 
ও রাজ্যাভিযিজক্ত হইয়া প্রশাসনিক সমুদয় দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 

মহারাজ কিরাটবিক্রমকিশোর মাণিক্য--পিতার মৃত্যুর পর ১৯৪৭ খ্রীঃ ১৩৫৭ ভ্রিংং ২রা জোষ্ঠ) নাবালক অবস্থায় 
উত্তরাধিকার সন্ত্রে রাজ্যভার প্রাপ্ত হইলে, তৎপক্ষে রাজমাতা মহারাণী »কাঞ্চনপ্রভা দেবীর নেতৃতে 
রাজ্যের প্রশাসনিক দায়িত্ব নবগঠিত রিজেন্সি কাউন্সিলের প্রতি অপিত হয়। অল্পকাল পরই রিজেন্সি 
কাউন্সিল রহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মহারাণী রাজমাতা নাবালকপূত্রের পক্ষে “রিজেন্ট” রূপে, ভারত 
সরকারের মনোনীত “দেওয়ানের” সহায়তায় রাজ্য ও জমিদারী চাকলা রোশনাবাদের শাসনক্ষমতা 
পরিচালনা করেন। 

১৯৪৯ খ্বীষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর (১৩৫৯ ভ্রিংং ২৮শে আশ্বিন) তারিখে ভারত ডোমিনিয়নের চহিত 
নৃপতি-শাসিত সুপ্রাচীন ন্রিপুরা রাজ্যের সাঙগীকরণ বা একত্রীকরণ কার্য সম্পন্ন ও বিঘোধিত হয় এবং 
কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে নয়াদিল্লী হইতে নিযুক্ত পূর্ব প্রেরিত “দেওয়ান” মাননীয় শ্রীরণজিৎকমার 
রায় আই,সি,এস্ প্রথম চীফ কমিশনাররূপে রাজ্য শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাজমন্ত্রীগণের 
আলোচনায়ও সবশেষে শ্ীযূত রায়ের নামোহেলখ দৃম্ট হইবে। 



আট রাজগী ভ্ত্রিপ্রার সরকারী বাংলা 

শতবর্ষের রাজমন্ত্রীগণ 

, নৃপতিবর্গের সঙ্গে সমসাময়িক রাজমন্ত্রীগণের সময়কালের সংক্ষিপ্ত উল্লেখও প্রাসজ্গিক। কারণ, 
রাজদরবার হইতে নির্ধারিত মূলনীতি প্রশাসনের সবক্ষেত্রে রূপায়ণের ভার একদিকে যেমন রাজমন্ত্রীগণের 
প্রতি ন্যস্ত ছিল, নৃপতিবর্গও রাজমন্ত্রীগণের মন্ত্রণা ও পরামর্শে রাজ্যের নীতি নির্ধারণও করিতেন। খ্রীচ্চীয় 
উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামো অনেকটা মধ্যযুগীয় সামস্ততান্ত্রিক আদর্শেই গঠিত 
ছিল এবং প্রশাসনে তৎকালে উজীর, নাজীর, দেওয়ান, সুবার আধিপত্য এবং অরণ্য-প্রদেশে আদিবাসী সমাজের 
নির্বাচিত এবং ন্পতিবর্গের নিযুক্ত সামন্ত-সর্দার-প্রধানদের প্রভাবই প্রাধান্য লাভ করিত। তৎপর হইতেই, 
অর্থাৎ বিগত শতকের যঞদশকে মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের রাজত্বকাল আরম্তের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ শাসিত 
প্রাদেশিক শাসন প্রণালীর সহিত অভিজ্ঞ ও তৎকালীন খ্যতনামা ব্যক্তিগণ রাজমন্ত্রীরূপে নিযুক্ত হইয়া এরাজ্যে 
আগমনকরতঃ ব্রিটিশ শাসনের আদর্শে ত্রিপুরার আইন-আদালত (পূর্ব প্রচলিত আদালতসমূহের পুনর্গঠনে ১৮৭২. 
সনে খাস আপীল আদালত প্রতিষ্ঠিত) ও প্রশাসনিক কাঠামোর আবশ্যকীয় পরিবর্তন ও সংস্কার সাধনে প্ররত্ত 
হন। উন্য়নকার্যে এক শতাব্দীকাল মধ্যে এই সকল র্লাজমন্ত্রীর অবদান রাজ্যের বর্তমান যুগের ইতিহ।স 
আলোচনায় যেমনই লক্ষ্যণীয়, রাজকার্ষে রাজভাষা বাংলার প্রয়োগের পক্ষেও রাজমন্ত্রীদের দ্বারাই ভাষার পরিশীলন 
ও ব্যবহারিক অবদান সমভাবেই গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নাই। উদাহরণস্থলে বলা যায় সবৌচ্চ আদালত পুনগঠনের 
8৫ বসরের মধ্যেই বাংলা ভাষায় রচিত আইন ও নিয়মাবলীগুলির মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের দেওয়ানী ও 
ফৌজদারীবিষয়ক সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী, আবগারী আইন, স্ট্যাম্প আইন, দলিল রেজিষ্ট্রি আইন, তমাদি আইন, 
ব্যবহারজীবঝিগণের পরীক্ষা ইত্যাদি সম্পকীয় নিয়মাবলী ইত্যাদি বিগত শতাধিক বৎসরের মধ্যে সর্বাধিক 
উল্লেখযোগ্য। বঙ্গভাষাজননীর নিষ্ঠাবান সেবক ও ভ্রিপুরার সরকারী ভাষার রূপবশর, বহিরাগত ও স্থানীয় এই 
সকল রাজমন্ত্রীগণের নাম পর্যায়ক্রমে দশিত হইল । সরকারী প্রাচীন দলিলপন্ত্রের অভাবে ২১টি ক্ষেত্রে ইহা- 
দিগের সমগ্নকাল সপ্বন্ধে সঠিক তারিখ নিরূপণের অবকাশ এখনও আছে। 

রাজগুরু বিপিনবিহারী গোস্বামী রাজমন্ী ১৮৬৩ খীঃ (জ্যে্মাস পধন্ত)। 
ঠাকুর ব্রজমোহন দেববর্মা রাজমন্ত্রী ১৮৬৩-১৮৭০ খ্বীষ্টাব্দের মাঝামাঝি 

পর্যন্ত। 
মিঃ ডব্লিউ, এফ, ক্যাম্পবেশ রাজ্যের সবপ্রধান অল্পসময়ের জন্য নিযুস্তদ (১৮৭১) (রাজ্য- 

কার্যকারক শাসনকার্ধে নিযুক্তির পূর্বে দীর্ঘকাল 
চাকলা জমিদারীর ম্যানেজারজূপে কর্ম- 
রত ছিলেন)। 

নাজির দীনবন্ধু দেববমা রাজ মন্ত্র ১৮৭২ খ্ীঃ প্রেথমভাগ)। 
দেওয়ান নীলমণি দাশ দেওয়ান ও 

রাজ্যের সবপ্রধাণ 
কার্যকারক ১৮৭৩-৭৭ শীঃ (প্রথমভাগ)। 

নাজির দীনবন্ধু দেববর্মা প্রধানমন্ত্রী ১৮৭৭-৮২ খাঁঃ প্রেথমভাগ)। 
ডাঃ শন্তচন্দ্র মখোপাধ্যায় সহকারী রাজমন্ত্রী ১৮৭৭-৭৮ হীঃ (প্রথমবার)। ১৮৮০- 

৮১ খবীঃ (ছ্িতীয়বার) প্রায় ২২মাস। 
জলাচরণ আন্দোলনের বিরোধিতায় পদ- 
ত্যাগ করেন। 
১৮৮৪--রাজ্যেশ্বরের বিশেষ অনুরে!ধে 
৬ মাসের জন্য তেয় বার)। 

সচিব সমিতি 2-- 
যুবরাজ রাধাকিশোর সভাপতি রাজোখ্বরের শ্রীরন্দাবনে দীর্ঘকাল 
রাজা মুকন্দরাম রায় সদস্য অবস্থিতির প্রয়োজনে গঠিত প্রশাসনিক 
ঠাকুর ধনঞ্জয় দেববর্মা এ সচিব সমিতি--১৮৮২-৮৩ খীঃ। 
উজীর গোপীকৃঞ্ণ দেববর্মী এ 
দেওয়ান দুগাপ্রসাদ শুপ্ত এ 
নায়েব দেওয়ান হরচরণ নন্দী এঁ 

ঠাকর ধনগ্জয় দেববর্মা রাজমন্ত্রী ১৮৮৩-৮৫ খ্বীঃ। 



সম্পাদকীয় (পূর্বার্ধ ) 

বাবু দীননাথ সেন 
বাবু মোহিনীমোহন বর্ধন 
(অতঃপর রায়বাহাদুর) 

মন্ত্রীপরিষদ :-- 

ঠাকুর নরধ্বজ সিংহ 
বাবু রাধারমণ ঘোষ 
দেওয়ান দুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত 
দেওয়ান হরচরণ নন্দী 
বাবু উমাকান্ত দাশ 

নয় 

রাজমন্ত্রী ১৮৮৫-৮৬ খীঃ (কার্যকাল 81৫ মাসু)। 
রাজমন্ত্রী ১৮৮৬-৮৮ খীঃ। 

রাজমন্ত্রী নিযুক্তি'র 
পরিবতে, সীমিত (১৮৮৮-৮৯ প্রথমভাগ পথ্ন্ত)। 
ক্ষমতায় গঠিত 
মন্ত্রীপরি'ষদ 
রাজমন্জী ১ম বার)। ১৮৯০ (বৈশাখ)--১৮৯২ (আখিন)। 

(এসিঃ পলিটিক্যাল এজেন্ট পদ হইতে আগত) 

শাসন সমিতি :_- 

যুবরাজ রাধাকিশোর, সভাপতি 
বড় ঠাকুর সমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা, সদস্য 
রাজা মুক্ন্দরাম রায়, তত্বাবধায়ক 

বাবু উমাকান্ত দাশ (রায়বাহাদুর) 

বাবু রমণীমোহন চট্োপাধ্যায় 
(রবান্দ্রনাথ নিবাচিত) 
রায় বাহাদুর উমাকান্ত দাশ 

বাবু অননদাচরণ গুপ্ত 

মহারাজক্মার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মা বাহাদুর রাজমন্ত্রী 

মহারাজকৃমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববমা 

রাজ্যের দ্বারা ১৮৯২ খীঃ আশ্িনের পর হইতে ১৮৯৬ 
প্রত্যক্ষ শাসনবগলে খ্রাঃ গযন্ত। এই সনে মহারাজ বীরচন্দ্রের 
নিযুক্ত শাসন- লোকান্তরের পরেও মহারাজ রাধা- 
সমিতির ভার- কিশোরের রাজত্ব প্রথম অবস্থায় প্রায় 
প্রাপ্ত সদস্যগণ ১৯০০ খ্রীঃ পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত সদস্যগণের 

এই সংস্থার আস্তত্ব ছিল। 
রাজমন্ত্রী (১৯০১ শ্বীঃ (বৈশাখ) হইতে ১৯০৫ শ্বীঃ 
(২য় বার) (কোতিক) পধয্ন্ত। 
রাজমন্ত্রী ১৯০৫ কোত্ডিক) হইতে প্রায় ১৫ মাস 

পর্যন্ত । 
রাজমন্ত্রী তেয় ১৯০৭ ফোল্গুন) হইতে ১৯০৮ (অগ্রহায়ণ) 
বার)। পর্যন্ত । 
রাজমন্ত্রী ১৯০৮ (অগ্রহায়ণ) হইতে ১৯০৯ (কা।তিক) 
(চিফ অফিসার 
পদবীতে নিযুক্ত) 

১৯০৯ (কাতিক)-১৯১৪ খীঃ (ফাল্গুন) 
পর্যন্ত । 

বাহাদুর রাজমন্ত্রী ১৯১৪ (ফাল্গুন) হইতে ১৯১৫ (আষাঢ়) 
পর্যত্ত। 

রায় বাহাদুর প্রসন্নকমার দাশগুপ্ত প্রথমে চিফ ১৯১৫-১৯২৩ খীঃ পরত্ত। 
দেওয়ান ও তৎপর 
রাজমন্ত্রী পদে 

শাসন পরিষাদ :-- 

মহারাজকৃমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মা, ) মহারাজ বীর- ১৯২৩ (ই ডিসেম্বর) হইতে ১৯২৭ 
প্রেসিডেন্ট বিক্রম কিশোরের (১৩ই আগম্ট পর্যস্ত)। 

রায় বাহাদুর জ্যোতিশ্চন্দ্র সেন, নাবালকত্বকালে 
ভাইস প্রেসিডেন্ট মহামান্য ভারত 

(১৯২৩ অগ্রহায়ণ হইতে নিযুক্ত) _ সরকার কর্তৃক 
মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা, : গঠিত “শাসন 

| সদস্য পরিষদ” অথবা 

ঠাকর প্রতাপচন্দ্র রায়, সদস্য ) 
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দশ রাজগী ভ্রিপূরার সরকারী বাংলা 

: রায় বাহাদুর জ্যোতিশন্দ্র সেন শাসন পরিষদ) ১৯২৭, (১৪ আগচ্ট) হইতে ১৯২৯। 
বিলোপের পর (অসুস্থতা নিবন্ধন মাঝে মাঝে স্বক্গকাল 
মহারাজ বীর- বিরতিসহ)। . 
বিক্রমকিশোর। 
কতৃক পূর্ণ শাসন- 

দেওয়ান বাহাদুর বিজয়কুমার সেন রাজ্যে্বরের নিযুক্ত €৯০০৪৬৩ 0০01011এ নিযুক্ত । প্রথমতঃ 
দেওয়ান-শাসন ও চাক্লার ম্যানেজার পদে এবং তৎপর 
রাজমন্ত্রীর মর্যাদায়--১৯২৯-১৯৩২ খীঃ। 

পূর্বোক্ত এই সময় মধ্যে, অর্থাৎ ১৯৩০ শ্বীষ্টীয় সনে মহারাজ বীরবিব্রমকিশোরের প্রথমবার ইয়োরোপ 
পরিদ্রমণকালে, নৃপতির অনুপস্থিতি সময়ের কয়েকমাসের জন্য রাজ্য শাসনের বিকল্প ব্যবস্থারাপে পর্বনিযুক্ত 
/৯0৬150919 09801011 এর স্থলে, 91216 0০9017911 গঠনপূর্বক এই 9089 009171011 এ মহারাজকমার নবদ্বীপচন্দ্র 

প্রেসিডেন্ট এবং মহারাজক্মার ব্রজেন্দ্রকিশোর ভাইস-প্রেসিডেন্টরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 

দেওয়ান বাহাদুর বিজয়কমার সেনের পর রাণা বোধজঙ্গ বাহাদুর (চিফ সেক্রেটারী) অন্য ব্যবস্থা হওয়া 
সাপেক্ষ একটং দেওয়ান-শাসনরূপে ১৯৩২ সনের ভাদ্র মাসে নিযুক্ত হন। রাজ্যশাসন সংস্কার আইন অনুসারে 
মন্ত্রীপরিষদ গঠনের পর, ১৯৩৯ (বৈশাখ) হইতে রায় বাহাদুর জ্যোতিশ্ন্দ্র সেন তেয় বার) সবপ্রথম মন্ত্রী- 
পরিষদের প্রধানমন্ত্রীরূপে নিযুক্ত হইয়াও ১৯৪২ সনের মাঘ মাস পর্যন্ত কর্মরত থাকিয়া অবসর গ্রহণ করেন। 
রাজা ভভোইসরয় প্রর্দন্ত ব্যক্তিগত উপাধি) রাণা বোধজঙ্গ ১৯৪২ (মাঘ) সনে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া ১৯৪৬ 
হীষ্টীয় সনে আকস্মিক রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, মহারাজক্মার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা পুনরায় ১৯৪৬ 
(অগ্রহায়ণ) হইতে ১৯৪৭ সনের শ্রাবণ মাস পর্যন্ত এবং রাজ্যরত্র সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় মহাশয় অল্প সময়ের জন্য 
প্রধানমন্ত্রী ও রিজেন্সী কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেন্টরূপে কার্যরত ছিলেন। রিজেন্সী কাউন্সিলের বিলোপ 
সাধনের পর, রিজেন্ট রাজমাতা মহারাণীকে রাজ্য শাসনকার্ষে 'দেওয়ান' রূপে সহায়তার জন্য ভারত সরকার 
কর্তৃক মনোনীত হইয়া ক্রমে আই-সি-এস্ভুক্ত শ্রীযুক্ত অবনীভ্ষণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ আচার্য এবং 
শ্রীযুক্ত রণজিৎক্মার রায় “দেওয়ান' রূপে নিযুক্ত হইয়া ত্রিপুরায় আগমন করেন। ভারত ডোমিনিয়নের সঙ্গে 
রিপুরা রাজ্যের সাঙ্গীকরণের পর শেষোক্ত শ্রীযুক্ত রায়ই ভারত সরকারের পক্ষে সবপ্রথম চিফ কমিশনার 
নিযুক্ত হইয়া রাজ্য শাসনের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অতীব দুঃখের বিষয়, সূদীর্ঘকাল রাজা ও রাজ্যের 
সেবায় নিরত, রায়বাহাদুর জ্যোতিশ্চন্দ্র সেন এবং মান্যবর রাণা বোধজঙ্গ রাজমন্ত্রীদ্বয়ের কোন ছবি না 
পাওয়ায় গ্রন্থে সংযুক্ত করা সম্ভব হইল না। 

রাজা ও রাজমন্ত্রীগণের সহকারী ও উচ্চপদস্থ, রাজভাষার অন্যান্য খ্যাতনামা রূপকারগণ 

ভ্রিপ্রার রাজভাষা বাংলার স্থানীয় প্রয়োজন ও পরিবেশ অনুযায়ী উপযোগী উন্নয়ন কার্যে শতাব্দী কাজের 
মধ্যে, নৃপতিবর্গের সদাজাগ্রত পৃষ্ঠপোষকতা ও রাজমন্ত্রীগণের কার্যকরী সহযোগিতার পশ্চাৎপটে থাকিয়া, অন্যান্য 
যে সকল উচ্চপদস্থ ও শিক্ষিত কর্মচারীরন্দ এবং “বাংলা নবীস' সহযোগী ও সহকারী আমলা-কর্মচারী নিষ্ঠার 
সহিত এ রাজ্যের সরকারী ভাষা গঠনে নীরব সাধনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের নাম পরিচয় এখন প্রায় 
বিস্মৃতির অতল গভে নিমভ্ভ্রিত। উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণের নাম তবু বা সংগৃহীত নিদর্শনসমূহের মূল কপিতে 
স্থানে স্থানে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু মুসাবিদাকারী অধস্তন আমলাবর্গের নাম প্রায় সম্পূর্ণই বিস্মৃত। রাজ- 
ধানীতে এবং উচ্চ বিভাগ সমূহের আফিসসমূহে সরকারীভাষার সার্থক রূপকাররূপে খ্যাতনামা যে সকল 
কর্মচারীরন্দের নাম এবং সখ্যাতি বারম্থার শুনিয়াছি এবং যাহাদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তিকে দেখিবার ডাগ্যও 
হইয়াছে, স্মৃতির সঞ্চয় হইতে আহরণপূর্বক তাহাদিগের কিছু নাম এস্থলে শ্রদ্ধায় স্মরণ করিব। তাঁহারা 
প্রায় সকলেই হারাহয়া গিয়াছেন লোকান্তরে কিন্তু এখনও বাচিয়া আছেন, বাংলায় প্রচারিত না7াবিধ নিদরশন।দির 
মধ্যে। রাজভাষার রূপকাররূপে এই সকল শতবর্ষ-মধ্যবতাঁ কতিপয় রাজকর্মচারীর অতি দুষ্প্রাপ্য ফটোচিন্রও 
গ্রন্থে সমিবিষ্ট হইয়াছে। এই পর্যায়ের উচ্চপদস্থ (রাজমন্ত্রীর অধস্তন) কর্মচারীগণের মধ্যে উল্লেখ্য, 

দেওয়ান রাজমোহন মিভ্র, দেওয়ান ঈশানচন্দ্র গুপ্ত, দেওয়ান বৈকুন্ঠ নাথ চক্রবর্তী, দেওয়ান রাম- 



সম্পাদকীয় (পৃবার্ধ) এগার 

মাণিক্য রায় বর্মণ, বাব অমৃতলাল মিন্ত্র, বাবু রাধারমণ ঘোষ, দেওয়ান শরচ্চন্দ্র বস্, বাবু মদন,মাহন 
মিন্র, নায়েব দেওয়ান কৈলাসচন্দ্র বিশ্বাস, চন্দ্রকান্ত বসু, নায়েব দেওয়ান হরচরণ নন্দী, জয়কমার বধন, 
কামিনীকমার মুখোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ দত্ত, উদয়চন্দ্র সেন, দেওয়ান বঙজচন্দ্র ভট্টাচার্য, শরচ্ন্দ্র চক্রঘতাঁ, 
পার্বতীচরণ ঠাক'র, নাজির দীনবন্ধু দেববর্মী, রাজা মুকন্দরাম রায়, ঠাকুর ব্রজমোহন দেববর্মা, ঠাকর 
ধনঞ্জয় দেববর্মা, ঠাকুর গৌরমোহন দেববর্মা, উজীর ঠাকর গোপীক্ষ্ণ দেববর্মা, ঠাকুর রাধামোহন দেববর্মা, 
জগমোহন সুবা, ঠাকুর কিশোরীমোহন দেববর্মা, ঠাকুর ভারতচন্দ্র দেববর্মা, ও তৎপুন্ন কর্ণেল মহিমচন্দ্ 
ঠাকুর, দেওয়ান বঙ্চন্দ্র দেববর্মা, দেওয়ান অসিতচন্দ্র চৌধুরী, দেওয়ান দুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত। রাজ্যের 
উচ্চতম আদালতে বহিরাগত প্রধান বিচারপতিগণের মধ্যে এই শতকের প্রথমার্ধে মি: এইচ. সি. বসু. 
হরিপ্রসন্ন দাস, রাসবিহারী বসূ, হরিলাল মুখোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর উমেশচন্দ্র সেন, ভূপালচন্দ্র গাঙ্গুলী, 
ক্ঞানেন্দ্রমোহন দাশ, কলিকাতা হাইকোটের জাচ্টিস কে, সি. নাগ উল্লেখযোগ্য । ব্যবহারজীবিগণের 
মধ্যেও বিগত শতকের নবকমার সেন হইতে দেশ বিভাগের সময়েও জীবিত নগেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রভৃতি 
ভাষার রূপকারদিগের ক্ষেত্রে সমভাবেই স্মরণীয় । তত়িন, পর্ণচন্দ্র রায়, জগৎচন্দ্র সেন, পণ্ডিত চন্দ্রো- 
ঞ্য় বিদ্যাবিনোদ, দেওয়ান বিজয়কুমার সেন, অভয়কমার গুহ, হরকান্ত গাঙ্গুলী, বিপ্রচরণ নন্দী, জজ 
মহিমচন্দ্র দত্ত, ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, যতীন্দ্রনাথ বসু, মোক্ষদাক্মার বসু, কৃর্জবিহারী চক্রবতী, নীলকন্ঠ সেন 
জ্যোতির্যয় ঘোষ, ব্রজেন্দ্রকমার চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রচন্দ্র মৌলিক, বিনোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শশাঙ্কভূযণ 
রায়, ঠাকুর গোকলচন্দ্র দেববর্মা, ঠাকর তারিণীচরণ দেববর্মী, প্রভারঞ্জন দাশগুপ্ত, ঠাকর সারদাচরণ 
দেববর্মা, শ্যামাচরণ দেববর্মা, ঠাকুর রেবতীমোহন দেববর্মা, ঠাকুর কামিনীকুমার সিংহ, ঠাকর হাদয়- 
রঙ্জন দেববর্মা, তড়িৎ মোহন গুপ্ত, স্রেন্দ্রনাথ বস্, যোগেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী, কমার নরসিংচন্দর দেববর্মী, 
ঠাকুর সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা, জ্যোতিলাল দেববর্মা, কৃমার সরেন্দ্রন্দ্র দেববর্মী, অখিলচন্দ্র মজুমদার, 
যোগেশচন্দ্র দত্ত, দেওয়ান বাহাদুর কমলপ্রসাদ দত্ত, দেওয়ান প্রমদারঞ্জন ভট্টাচার্য, ঠাকর জয়সিংহ 
দেববর্মীা, সত্যরঞজন বস্, জজ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ সরকার এবং আরও অনেকে । 

যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া এবং নাম পরিচয়ের চিহন্মান্ত্র না রাখিয়া যাহারা রাজভাযা বাংলার এই 
রাজসুয় যক্তে সার্থক সহকারীর কার্য একনিষ্ঠভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন, মূলতঃ বাংলানবীশ্ এবম্প্রকার “কলমী: 
আম্লাগণের মধ্যে সমভাবেই স্মরণীয়গণের মধ্যে আছেন,-_ 

গুরুদাস বর্ধন পেস্কার, কাশীচন্দ্র দাস পেস্কার, রামকুমার পন্তরনবীস, মহেন্দ্রকূমার ধর চৌধুরী, 
কালীকমল সেন সেরেস্তাদার, গগনচন্দ্র বিশ্বাস, পেস্কার কালীকৃমার সেন, কফ্ণপ্রসাদ রায় সেরেস্তাদার, 
নবচন্দ্র দত্ত পেস্কার, মুন্সী গগনচন্দ্র সেন, মথুরানাথ দাস সেরেস্তাদার, মুন্সী কালীপ্রসন্ন সেন পেরবত'কালে 
শ্রীরাজমালা” সম্পাদক), পেস্কার তারামোহন চৌধুরী, খাসমূন্সী মহেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক, ভারতচন্দ্র গাঙ্গুলী, 
কামিনীমোহন সেন, বিপিনবিহারী রায়, নবীনচন্দ্র দাস, প্রতাপচন্দ্র শর্মা পন্রনবীস, মুল্সী হরিমোহন 
দাশ,প্রর্ণচন্দ্র মুন্সী, গৌরচন্দ্র ঠাকুর, নবকৃমার সিংহঠাকর, অনঙ্গমোহন দাসগুপ্তপেস্কার ও তৌজিনবিস, 
মহেন্দ্রকমার গণ চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র চক্রবতী সেরেস্তাদার, যুগেশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রিন্টার, কালীকৃমার 
গাঙ্গুলী, ধর্মচন্দ্র তলাপান্র পেস্কার, অশ্বিনীকমার দাস সেরেস্তাদার, পেস্কার অশ্িনীকমার ভ্রাচার্য, কান্তি- 
ভূষণ ওপ্ত, গোবিন্দলাল দেশমুখ্য, মহেন্দ্রকুমার মজুমদার মহাফেজ, সুরেশচন্ড্ চৌধুরী, ঠাকর অজিত- 
বন্ধু দেববর্মা, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাস প্রভৃতি অনেকে--যাঁদের স্মরণযোগ্য নাম আজ প্রায় বিলুগ্ত। 
রাজমন্ত্রী দীননাথ .সেনের সঙ্গে ১৮৮৬ সনে আগত বিটিশ শাসনের আইন ও দপ্তর গঠন সম্বন্ধে সুদক্ষ 
কর্মচারী কৃষ্ণ প্রসাদ রায় মহাশয় সেরেস্তাদাররূপে মহাকরণের হিসাব ও অডিট বিভাগ পূর্বপ্রচলিত আইন ও 
নিয়মের পরিবর্তে শৃস্বলার সহিত প্রবর্তন করেন। ১৫ বৎসর দক্ষতার সহিত হিসাব বিভাগ পরিচালনের 
পর তাহার মৃত্যুর পর তৎপুন্র নলিনীমোহন রায়কে এ এ অফিসার নিযুভ্ঃ করা হয়। ইহারাও 
স্মরণীয় । অকৃতজতার জন্য আমাদের লজ্ভ্রার সীমা নাই। রাজভাষার রূপকাররূপে যাঁদের নম 
অনুক্ত রহিল তীদের উদ্দেশে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই। 

“পল্সমোহর” ও “আক্তামোহর” আখ্যায় পরিচিত দ্বিবিধ রাজকীয় মোহর 

বিগত তিন শতাধিক বর্ষের প্রদশিত সরকারী দলিল-পন্রাদির মধ্যে ব্যবহাত বাংলা ভাষার আলোচনায় 
ভ্রিপুরার মুদ্রা, তাম়পষ্ট, শিলালেখ ইত্যাদিতে বাংলা ভাষার ব্যবহারের রীতি সম্বন্ধে উজ্লেখ করা হইয়াছে। 
সংস্কৃত ভাষায় রচিত কতক দলিলও বাংলা অক্ষরেই লিখিত অথবা উৎকীর্ণ হইত। এতভিন্ন, নৃপতি- 



বার রাজগী ভ্রিপুরার সরকারী বাংলা 

বর্গের. ব্যবহাত স্বকীয় “পদ্মমোহর” ও “আক্তামোহর” ৫০571 567] 2170 512120016), আফিস-আদালতে 
ব্যবহাত সীলমোহর, দলিলের ্ট্যাম্প, রসিদ 0৮০17০) টিকিট, বনবিভাগের পারমিট ইত্যাদি এবং 
রাজ পরিবারভূত্ত রাজমহিষী এবং কমার-কমারীগণের ও বিশিষ্ট অভিজাত ব্যক্িবর্গের ব্যজিগত সীল (6৪1) 
মোহর প্রভূতিতেও বাংলার ব্যবহারই প্রচলিত ছিল। অবশ্য, শতবর্ষের পর্ববর্তা এই শ্রেণীর রাজকীয় মোহরদ্বয় 
ব্যতীত অন্যবিধ কতিপয় ক্ষেত্রে বাংলার সহিত পারশী এবং ইংরেজীতে উৎকীর্ণ পাঠেরও সহাবস্থান দেখা যায়। 

বলা হইয়াছে, রাজকীয় অফিসিয়েল সীলমোহর ছিল দ্বিবিধ যথা, পদ্মমোহর এবং *আজ্ঞামোহর, 
অথবা দেবাজ্জা মোহর । আয়তনে “পদ্মমোহর" ছিল “আক্ঞামোহর” হইতে ব্লহদাকার। এই গ্রচ্থের প্রচ্ছদে অঙ্কিত 
ও পরিমাপে পরিবধিত, পদ্মমোহরের প্রকত ব্যাস ছিল প্রায় সত্তর মিলিমিটার । প্রচ্ছদের নিম্নাংশে অঙ্কিত, 
রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় সর্বশেষ অধিন্ঠিতা রিজেন্ট রাজমাতা মহারাণী »কাঞ্চনপ্রভা দেব্যার আক্তামোহরের 
ব্যাসের প্রকত দৈর্ঘ্য সাইন্রিশ মিলিমিটার। বিভিন্ন রাজন্যবর্গের পদ্মমোহর ও আক্তামোহরের আয়তনে, 
ও পরিমাপে সামান্য বৈষম্যও দুল্ট হয়। এই পদ্মমোহরের কেন্দ্রস্বলে রাজ্যেশ্বরের উপাধিভষিত সম্পূর্ণ 
নাম এবং নামের চতুদিকে প্রস্ফটিত পঞ্চদল, ষড়দল বা সস্তদল পদ্মের প্রতিটি দলে পর্ববর্তী ক্রষ্জান্যায়ী 
সমসংখক রাজগণের নাম ধাতুনির্মিত গোলাকতি মোহরে বাংলায় উৎকীর্ণ থাকিত বলিয়াই ইনার প্রচলিত 
নাম ছিল “পদ্মমোহর”। মহারাজ কঞ্চকিশোরমাণিকোর পদমমোহরের পঞ্চদলে পর্ণনামের পরিবর্তে পাঁচটি 
আদ্যাক্ষর মান্ত্র উৎ্কীর্ণ ছিল। সাধারণতঃ গৌরবসচক মানপত্রাদিতে এবং নানাবিধ সনন্দসমূহে এই মোহর 
“ছেপ্ত" ছোপা) হইত। অবশ্য, ইহার ব্যতিক্রমও যথেল্ট পরিলক্ষিত হয়--এই শ্রেণীর দলিলে “আক্ঞামোজররা? 
ব্যবহারে । মহারাজ বীরবিরুমকিশোরের পদ্মমোহরের কেন্দ্রে রাজলাঞ্ছনের চতুস্পার্শে চক্রাকতিতে তদীয় নামের 
উপরিভাগে সলিবিম্ট ষড়দল পদের পাপড়িগুলিতে পর্ববর্তী মহারাজ কাশীচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া ছয়জন 
পর্বতন নৃপতির নাম বাংলায় উৎকীর্ণ দম্ট হইবে। তৎপর মহারাজ কিরীটবিক্রমকিশোরের পক্ষে শাসন- 
ক্ষমতায় অধিন্ঠিতা রিজেন্ট মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা স্বাক্ষরের প্রশ্নোজনে “আকজামোহর” গ্রহণ করিলেও, পদ্মমোহর 
পথকভাবে গ্রহণ করেন নাই। 

এখন আক্তামোহরের সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলিব। নৃপতিগণ স্বীয় স্বাক্ষরের বিকলে ও তৎপরিবর্তে “আজা- 
মোহর' বাবার করিতেন । এযাবৎ প্রাপ্ত প্রাচীন দলিল-পল্রাদিতে আজ্ঞামোহরের ব্যবহারই সর্বাধিক দৃম্ট হয়। 
রাজাভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই নপতিগণ স্বীয় নামের পরিবর্তে এবং বিকলে স্বনিবাচিত উপাস্য দেবতার নামটি 
স্বীয় “্বাক্ষর-মোহরে” উৎকীর্ণ করাইয়া তদীয় রাজত্বকালে ইহা দ্বারাই রাজকীয় দলিল অথবা আদেশাদি 
মোহরাঙ্কিত করিতেন। এযাবৎ্প্রাপ্ত অনেক ভ্রিপ্রাধিপতিগণের “আকজ্ঞামোহরের' একটি তালিকা অতঃপর দুষ্ট 
হইবে। ইংরেজ আমলের কতকগুলি দেশীয় রাজ্যেও সমগোত্রীয় প্রভাব একট ভিনরূপে দুষ্ট হয়। উদাহরণ- 
চলে, শ্রিবাঙ্কর রাজ্যের কথাই বলি। তথায় অনন্তশয়নে শায়িত বিষ্ণ শ্রীশ্রীপদ্মনাভস্বামীর সেবকরূপে এ 
রাজ্যের অধিপতিগণ “পদ্মনাভ দাস” পদবী গ্রহণ করিতেন; কিন্তু নৃপতি স্বাক্ষর করিতেন স্বীয় নামে । ভ্রিপুরায় 
দেখিতে পাই, স্বীয় স্বাক্ষরের বিকল্পরূপে ব্যবহাত আক্তামোহর বা দেবাজা মোহর। শুধমান্র উপাস্য দেবতার 
নাম নহে, শতাধিক বৎসর পর্বে (১৮৫০-৬২ খীঃ) ভ্রিপুরেশ মহারাজ ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের আক্তামোহরে উৎকীর্ণ 
ছিল *শ্রীগুর আক্তা”। মহারাজ ঈশানচন্দ্র তাঁহার উপাস্যদেবতারূপে তদীয় গুরুদেব বিপিনবিহারী প্রভূ 
গোস্বামীকেই বরণ করিয়াছিলেন এবং তদীয় রাজত্বের শেষ দিকের ৬।৭ বৎসর গুরু বিপিনবিতারীই রাজমন্ত্রী 
পদেও অধিচ্ঠিত থাকিয়া প্রকৃতপক্ষে তিনিই রাজ্যশাসন করিয়া গিয়াছেন। ঈশানচন্দ্রেন উত্তরাধিকার নির্বাচন 
সম্পর্কে তদীয় সর্বশেষ আদেশপন্র বা "রোবকারী” ও এই শ্রীগুর আজ্ঞা” মোহরেই তাঙ্কিত ছিল এবং রাজকায় 
“স্বাক্ষর মোহরের' সাক্ষী অথবা ইসাদীরূপে অঙ্কিত মোহরের পাশ্রেই শশ্রীশ্রীসহী” স্বাক্ষর রাজমন্ত্রীরূপে উত্ত 
গোস্বামীপ্রভূরই স্বাক্ষর দৃম্ট হয়। পর্বেই বলা হইয়াছে, এই গোলাকতি “আক্তামোহর,গুলির ব্যাস ছিল ৩৫ 
হইতে ৩৭ মিলিমিটার। আক্তামোহরের মধ্যস্থলে উপাস্য দেবতার নাম বাংলায় ও এই নামের চতৃম্পার্শে 
বিভিন ডিজাইনের লতকারী উৎকীর্ণ থাকিত। রাজ্যের বাহিরে ব্রিটিশ এলাকায় আফিস আদালতেও রাজকীয় 
আদেশ-পন্নাদি, পাট্টা কবুলিয়ত, দানপন্র, সনন্দ ইত্যাদিতে অঙ্কিত এই আক্তামোহরই রাজকীয় স্বাক্ষররাপে 
স্বীকৃত হইত। 

মোটামুটিভাবে মহারাজ বীরচন্দ্রের সময় হইতেই, শাদা কাগজেও এবং শাদা কাগজের পরিবর্তে মুদ্রিত 
সরকারী ফরম, লেটারহেড্ অথবা রাজলাঞ্ছন (0০৪1 ০01 49) মদ্রণের ক্রমপ্রবর্তন দ্বারা ও প্রশাসনিক 

সাধারণ এবং মামূলী আদেশ পল্রাদিতে “আক্তামোহরের' ছাপ হ্রাস পায় এবং নপতিগণের স্বীয় দম্তখতই সর্বাধিক 
ব্যবহাত হইতে থাকে। তবে, কতক প্রকারের দলিলে বা আদেশে রাজকীয় মোহর মুদ্রণ একান্তই আবশ্যিক « 



জম্পাদকীয় পেরবার্ধ) তের 

ছিল। উপরোক্ত উভয়বিধ রাজকীয় মোহর নৃপতিরন্দের স্বীয় জিম্বায় বিশেষ সতর্কতার সহিত রক্ষিত, হইত। 
কিন্ত, এত সাবধানতার মধ্যেও রাজকীয় মোহর চরির ঘটনা অতীতে সহ্গয় সময় ঘটিয়াছে। ম্হার।'জ দুর্গা 
মাণিক্যের কাশীধামের তীর্থ পথে (১৮১২) এবং মহারাজ কাশীচন্দ্রের উদয়পরে স্বর্গীয় হওয়ার পর (১৮৩০) 
তাঁহাদিগের মোহরের বাক্স চুরি হয় এবং কৃমিল্লার নিকটব্তাঁ কালিয়াজুরী গ্রামনিবাসী রাজপুরোহিতের হে 
দুর্গামাণিক্যের মোহরের সন্ধান পাওয়া যায়। এসকল অপহাত মোহর দ্বারা মুদ্রিত কন্রিম দলিল-পল্রাদি হই 
অতীতকালে অনেক মোকদ্দমা সূম্ট হইয়াছিল। চাকলা জমিদারী সংস্ষ্ট একটি মোকদ্দমায় ব্রিটিশ উল 
নিষ্পত্তিপন্লে এই শ্রেণীর জাল দলিলে অস্কিত মোহরের যাথার্থয-বিচারের বৈজ্ঞানিক কৌশল সম্পর্কে বিশেষক্ত- 
নির্ণাত উপায়াদিও আলোচনা হইয়াছিল। এযাবৎ প্রাপ্ত ভ্রিপুর নৃপতিগণের স্বাক্ষরের বিকল্পে ব্যবহাত “আক্তা- 
মোহরের” পাঠ এস্থলে দেওয়া হইল ₹₹- 

মহারাজ কল্যাণমাণিক্য (১৬১৫ খ্বীঃ) -- বিল্বপত্রের তিনটি দলে শ্রী, স এবং 
ত্য ভ্রোসত্য) অক্ষর । 

গোবিন্দমাণিক্য ১৬৬০) খ্বীঃ -- রাম সত্য জয়। 
৯ »৮ ছত্রমাণিক্য (নক্ষত্র রায়) ১৬৬১--৬৭ খীঃ - আক্তামোহরের পান পাওয়া যায় 

নাই)। 
» গোবিন্দমাণিক্য (য় বার) ১৬৬৭--১৬৭৬ -- রাম সত্য জয়। 
*».. রামমাণিক্য ১৬৭৬--৮৫) -- শী রাম সত্য। 
».. কৃষ্ণমাণিক্য ১৭৬০--৮৩ খীঃ) -- র্রামাক্তা। 

মহারাণী জাহন্বা অথবা জাহ্বী ১৭৮৩--৮৫) -- (আজক্তামোহর পাওয়া যায় নাই)। 
মহারাজ রাজধরমাণিক্য (২য়) ১৭৮৫--১৮০৪ খ্বীঃ -- শ্রী রামাক্তা। 

»  দুর্গামাণিক্য ১৮০৪--১৩) - কালীং ভজ। 
» .  রামগঙ্গামাণিক্য ১৮১৩-২৬) -- শ্রীরামাক্তা। 
»  কাশীচন্দ্রমাণিক্য ১৮২৬--৩০) -- শিবাক্া। 
». কৃষ্চকিশোরমাণিক্য ১৮৩০-৪৯ খ্বীঃ) _ শ্রীরাম আকা, 
»  ঈশানচন্দ্রমাণিক্য ১৮৪৯--৬২ শ্বীঃ) -- শ্রীগুরু আক্তা। 
». বীরচন্দ্রমাণিক্য ১৮৬২--৯৬) _- শ্রীগোবিন্দ আক্তা । (96০0 রাজত্ব- 

কালে অর্থাৎ ১৮৬৯ খ্বীঃ পর্যন্ত তিনি 
আক্তামোহরের পরিবর্তে “শ্রীল শ্রীযূত 
বীরচন্দ্র যুবরাজ” সীল ব্যবহার 
করিতেন । ) 

»  রাধাকিশোরমাণিক্য ১৮৯৬--১৯০৯) - শ্রীহরি আকা। 
চি বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্য (১৯০৯--২৩) -- শ্রীবিষ্ণ আকা। 
৯». বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্য ১৯২৩--৪৭) -- শ্রীকঞ্ক আজা। শোসন পরিষদ 

বিলোপের পর ১৯২৭ খীঃ সনে 
পর্ণ ক্ষমতায় অধিচ্িত)। 

নাবালক মহারাজ কিরীটবিক্রমকিশোরের পক্ষে 
রিজেন্ট রাজমাতা মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবী 
(১৯৪৭--৪৯ খীঃ) -- শ্রীশিব আক্তা। 

মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের পূর্ববতা এবং রামমাণিক্য ও কষ্ণমাণিক্যের মধ্যবতাঁ নৃপতিবর্গের ব্যবহৃত 
আজামোহরের পাঠ এযাবৎ পাওয়া যায় নাই। কৈলাসচন্দ্র সিংহের “রাজমালায়" নানা শ্রেণীর রাজকীয় ও 
যুবরাজী মোহরের ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা আছে। 

আফিস আদালতে ব্যবহাত সীলমোহরে এবং অন্যান্য ব্যজিগত সীল-এ বাংলার ব্যবহার 

রাজকীয় পন্নমোহর এবং আক্তামোহর সম্বন্ধে আলাচনা করা হইল। এতদুভয় মোহরের ভাষায় ও 
অক্ষরে একমান্ত্র বাংলাই ব্যবহাত হইত । এতত্তিন্ন, এই গ্রন্থের প্লেট নং ২২-এ প্রদশিত চিন্তে যে ৫০টি সীলমোহর 

' নিদর্শনের সমাবেশ দৃষ্ট হইবে তাহাতে সম্নিবিষ্ট সবগুলি সীলই বিগত উনবিংশ শতকের এবং ২১টি 



চোদ্দ রাজগী ভ্রিপরার সরকারী বাংলা 

তৎপূর্বকালের। এঁতিহাসিক না হইলেও, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রন্থের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে প্রাসঙ্গিক না হইলেও, 
আফিস-আদালতের কোন কোন সীল গ্রন্থের প্রত্যক্ষ বিষয়ভূত বলিয়া এই সুপ্রাচীন ফটোগ্রাফটির যথেষ্ট মূল্য 
আছে। এসকল সীলএ বাংলার ব্যবহারটিই মুখ্যভাবে আকর্ষণীয় কিন্তু কোন কোন স্থলে বাংলার সঙ্গে আরবী, 
ফারসী ও ইংরেজী শব্দ ও বর্ণের সমাবেশও দেখা যায়। একদিকে মুসলমান অধিরাজত্বের (081811001710) 
ক্রম অবসানে, এবং অন্যদিকে ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের উদয় দিগন্তে ইম্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর আবির্ভাব ও 
ক্রমপ্রসারণে, সারা দেশের সকল অঞ্চলেই এবং দেশীয় রাজ্যের মধ্যেও ভাবভাষা এবং পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে 
পুরাতনের বিদায় ও নবীনের অভ্যর্থনার মধ্যে আবশ্যিক বিকর্ষণের এবং আকর্ষণের বিপ্লব লক্ষিত 
হইতেছিল-_যাহাকে সাধুভাষায় আমরা এখন “সহাবস্তান' বলি। রাজ্য ভ্রিপুরার ভাব-ভাষা-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও 
একই অবস্থা সূষ্ট হইলেও, বিবেচ্য ভাষার ক্ষেত্রে, রাজ্য সরকার বাংলার প্রতিই বিশেষ আকম্ট হইয়া 
পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছিলেন। 

আলোচ্য এই সীল-মোতরের চিন্রটিতে সামান্য কতিপয় সীলের আলোকচিত্র আছে যাহা এই রাজ্টের এবং- 
গ্রন্থের বিষয়ীভূত নহে। এগুলির সময়কাল অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে বলিয়াই খানিকটা লক্ষ্যণীয়। চিত্রটির 
মধ্যে সন্নিবিষ্ট ৫০টি সীল-মোহরের আলোকচিন্রের মধ্যে অধিকাংশই রাজগী ত্রিপুরার সংসৃষ্ট হইলেও, 
তন্মধ্য হইতে অন্ন কয়েকট সীলমোহর সম্বন্ধেই এই ভূমিকায় সামান্য আলোচনা করিব। কারণ, ২০২৫ বৎসর 
পূর্বেও সীলসমহে বাংলায় উৎকীর্ণ অনেকের নাম মভারাজক্মার ব্রজেন্দ্রকিশোর প্রভৃতি স্থ/নীয় রদ্দগণও 
সনাক্ত করিতে সক্ষম হন নাই। এই ফটোচিন্রের সীলমোহরগুলির যে কয়টি সম্বন্ধে সামান্য উজ্লেখ করিব 
তন্মধ্যে কে) প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয়, ৬মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের ১৮৫০) ব্যবহাত “পদ্মমোহর”, ও 
তৎসংলগ্ন তাঁহার “আক্রামোহর”--ণশীতগুক্ আক্তা” উৎ্কীর্ণ। এগুলি রহিয়াছে চিন্রটির কেন্দ্রস্থলে তেগ্ন ২৭নং 
এবং ৬ ও ১০ নং)। এতডিন্ন, ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের ব্যভিমগত (105] 5০21] নহে) বাংলা-ইংরেজী ও ফাসীতে 
উৎকীর্ণ সীলটিও লক্ষ্যণীয় (৩৬নং)। শতাধিক বর্ষ পর্বের এরাজ্স্থ সর্বোচ্চ “দেওয়ানি” ও “ফৌজদারী” 
আদালতে ব্যবহৃত “কোহে ভ্রিপুরার” অর্থাৎ পাবত্য ত্রিপুরার সীল এবং শুধুমান্ত্র পার্বত্য প্রজাগণ কতক 
উপস্থাপিত মোকদ্দমাসমহের নিষ্পত্তির জন্য ত€কালীন (১৮৭৭ খ্বীঃ পর্যন্ত প্রচলিত) “পাহাড় আদালত” 
এর সীলমোহর, “সদর কাছারী” অর্থাৎ নপতিবর্গের সাক্ষাৎ তত্বাবধানে পরিচালিত রাজমন্ত্রীর কেন্দ্রীয় আফিসের 
পেরবতীকালে যাহা “মহাকরণে' বা মন্ত্রী আফিসরূপে পৃথকীভূত হয়) সীল, চাকলা জমিদারীর উত্তর বিভাগ 
মোগড়া বা গঙ্গাসাগরে অবস্থিত সদর কাছারীর সীল, রাজগুরুগৃহ শ্রীপাটের বহু প্রাচীন কালের সীল ইত্যাদিও 
দৃচ্টি আকর্ষণযোগ্য (২,৩, ৪, ১৪, ২৩, ৪8, ২৬, ৩৩. ৪৬ এবং ৪৩ ও &০নং সীল যথাক্রমে দ্রষ্টব্য)। এই 
সকলগুলিই বাংলা অক্ষরে উৎকীর্ণ। (গ) এতভিন, রাজ পরিবারের মধ্যে কতকগুলি সীলে পূরাতন আমলের 
কয়েকজন মহারানী অথবা ঈশ্বরী ক্রোক্ম অর্থাৎ হিন্দু শাস্ত্রীয় মতে পরিণীতা), শান্তি-গুহীতা ও “কাছুয়া রানী” 
(রোজ পরিবারে প্রচলিত প্রথানুষায়ী গান্ধরব মতে শান্তিগৃহীতা-যাঁহারা পতির সহমৃতা হইবার অধিকারিণী ছিলেন 
এবং পুন্তরগণ মহারাজকমার নামে গৃহীত হইতেন এবং অনেক স্থলে মহিষী পর্যায়েও উন্নীতা হইতেন) ও 
রাজকুমারীগণের সীলএ বাংলায় উৎ্কীর্ণ নামও পাওয়া যায়। আলোচনায় রূদ্ধদের নিকট অত পরাতন 
ব্যক্তিগত পরিচয়ও অনেক প্বে পাওয়া গিয়াছে-যেমন, মহারাজ কষ্চকিশোরমাণিক্যের ১৮৩০--৪৯ খীঃ) 
মহারানী, মণিপূরের মহারাজ মারজিত-দুহিতা শ্রীশ্রীমতী বিধুকলা (৪২নং), ইঈশানমাণিক্যের দ্বিতীয়া মহীষী 
শ্রীশ্রীমতী মুত্তাবলী (১৮৫০ কি ১৮৫১) (৫, ১২ ও ৪০নং)। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, স্বনামখ্যাত স্বীয় সুরকার 
শচীন কতার পিতা মহারাজকৃমার নবদ্বীপচন্দ্র (জন্ম ১৮৫৪) ছিলেন, মহারাজ ঈশানচন্দ্রের চতর্থ অথবা 
কনিষ্ঠা মহারানী জাতীশ্বরী দেবীর পুন্ন। ঘে) এতভিন্ন, কয়েকজন রাজকমারীর সীলও এই ছবিটিতে দ্ট 
হইবে--যাঁদের প্রকৃত পরিচয় সঠিকভাবে নিরীঁত হয় নাই। চিত্রটি সম্বন্ধে আলোচনা এখানেই শেষ করি। 

নৃপতিবর্গের রোবকারী, আদেশ ইত্যাদি এবং রাজকীয় মোহর ব্যবহারের বিষয় 

গ্রন্থতুত্ত নিদর্শনগুলির মধ্যে রাজদরবার হইতে প্রচারিত আদেশসমূহে 'রোবকারী' ও 'আদেশ' এই 
দুইটি শব্দেরই বহুল ব্যবহার দুষ্ট হইবে। বিগত শতকে রাজ্যের মন্ত্রী আফিস (মহাকরণ) এবং বিচারাদালত- 
গুলিতেও এই শব্দ দুইটির অল্প ব্যবহার ছিল। তাই এসম্বদ্ধে একটু বলিয়া রাখা ভাল। “রোবকারী' শব্দটি রব-কারী 
অর্থাৎ ঘোষণা (01001811811017) অরথেই প্রচলিত মনে হয়। ফারমান্ বা প্রশাসনিক আদেশপন্দ্রে ০/০০৪1/০ 01061) 
“মেমো" বা আদেশ" শব্দটিই ব্যবহাত হইত যদিও, শব্দগুলি ব্যবহারের যে কোনও সুনিদিষ্ট নিয়ম ছিলনা 
তাহা আগেই বলা হইয়াছে। আধুনিক কালে মহারাজ বীরবিক্রমমাণিক্যের ১৩৪৯ ভ্রিপুরাব্দের ১৯৩৯ খীঃ) 
৩০শে বৈশাখ তারিখের নির্দেশটিতে এই শব্দদ্বধয়ের অর্থ এবং প্রয়োগের নিয়ম স্পম্টতর করা হইয়াছে। 



সম্পাদকীয় (পৃবার্ধ) পনের 

নিদশনসমৃহসংসৃ্ট সমকালীন ঘটনা ও উল্লেখযোগ্য বিষয়াদি 1 

ভন্ত্িপূরা গেজেট ,সঙ্কলনে" প্রদশিত দলিলাদির মধ্যে রাজ্য সংক্রান্ত উল্লেখ্য ঘটনা ও সপ 
প্রয়োজনীয় আলোকপাত করা হইয়াছে, সুতরাং কতিপয় ক্ষেত্রে এই গ্রন্থে তৎসমদয়ের পুনরুজ্লেখ বজিত হইল 
এতভিন্ন অন্যান্যস্থলে, ভূমিকার কলেবর অযথা র্ৃদ্ধি না করিয়া যথাযথ স্থানে পাদটীকায় অথবা রে 
ব্যক্তি, বিষয়, প্রচলিত শব্দ ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইয়াছে । গ্রন্থটিকে প্রধানতঃ রাজভাষা বাংলার 
সাহিত্য-আলোচনার মধ্যেই সীমিত রাখিতে চেম্টা করা হইয়াছে এবং তৎকারণেই এতিহাঙিক অথবা তকিত 
বিষয়াদির আলোচনা যথাসম্ভব বজিত হইয়াছে। 

ত্রিপুরার সরকারী বাংলার ভাষাগত বৈশিষ্ট্য 

এইক্ষণে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে অন্যতম প্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ, রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলার সাহিতিক 
আলোর্টনার অবতারণা করি। এখানকার রাজভাষা বাংলার ভাষাগত ও অন্যান্য উল্লেখ্য বিষয় এবং বৈশিষ্ট্য 
সম্বন্ধে নিবেদন করি যে, এবিষয়ে আমি মদপেক্ষা যোগ্যতর এবং গ্রন্থের যুগ্ম সম্পাদক, আমার বন্ধবর 
শ্রীযুক্ত সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর অপণ করিয়াছি। তিনি গ্রন্থ-সন্নিবিষ্ট সম্পাদকীয়ের পরারধধে এই 
বিষয়ের উপর সবিস্তার আলোচনা করিতে স্বীকৃত হইয়া আমাকে অশেষ কৃতক্ততা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। 
এরাজ্যের রাজভাষা বাংলার বৈশিষ্ট্য ইত্য।দি প্রসঙ্গে নিজের যাহা বক্তব্য ছিল, তাহা সংক্ষিপ্ত পরিসরেই 
“রাজগি ব্রিপরার সরকারী বাংলা” শীর্ষক একটি বিস্তারিত প্রবন্ধে দেদেশ” সাপ্তাহিক পন্র, ২৯ বর্ষ, ২২ সংখ্যা) 
আলোচিত হ্ইয়াছিল। আসাম, কোচবিহার, কাছাড় ইত্যাদি রাজদরবারের বাংলা ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা এ 
প্রবন্ধের বিষয়ীভূত ছিল না। তৎকালীন এ সকল দরবারের বাংলা ভাষার সহিত ভ্রিপুরা রাজ্যের রাজভাষার 
তুলনামলক আলোচনা, এরাজ্যের জনসাধারণের সুবোধ্য ও সহজ রাজভাষার ব্যাকরণগত ও ভাষা তাত্বিক বৈশিচ্ট্য 
ইত্যাদি বিষয়ে শ্রীযুক্ত বন্দোপাধ্যায় মহাশয় পূব হইতেই চিন্তায় নিরত ছিলেন বলিয়া তিনি এ সকল বিষয়ে 
আলোচনা করিবেন। সম্পাদকীয় পেরার্ধে) এ সকল আলে।চনা আসিবে। 

রাজকার্যে ইংরেজীর ক্রমপ্রকাশ 

কালের প্রভাবে এবং বৈদেশিক সরকারের রাজনৈতিক প্রয়োজনে সারাদেশেই ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের 
সহিত ভ্রিপুরা রাজ্যেও, নবাগত এবং ইংরেজী ভাষায় উচ্চ শিক্ষিত রাজকর্মচারিগণের রাডকারে প্রবেশের 
সঙ্গে সঙ্গে এখানেও ক্রমে ক্রমে ইংরেজীর অনুপ্রবেশ সুস্পম্টভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে । ইংরেজীর ব্যাপক 
আক্রমণকে: প্রতিহত করিবার জন্য রাজ্যেশবর, রাজমন্তরী ও সবোচ্চ আদালতের বলি নিদেশ এবং সদাজাগ্রত 
প্রচেস্টার সাক্ষ্য এই গ্রন্থভুক্ত নিদর্শনগুলির মধ্যেই পাওয়া যাইবে। এই শ্রেণীর বিশেষ উল্লেখযোগ্য দলিলগুলি 
হইল,-- 

কে) বিচার বিভাগ অধ্যায়ে :₹- 

১। স্বাধীন ত্রিপুরার ১২৮৩ (১৮৭৩ খ্রীঃ) ধাধষিক ১ম সংখ্যক নিয়মাবলী। 

২। প্রাঞ্জল বাংলা ও সুন্দর অক্ষরে কাজকর্ম হওয়া সম্বন্ধে স্রিপুরাব্দ ১২৮৪ (১৮৭৪) বাষিকী 
নিয়মাবলী । 

৩। নিম্ন আদালতসমূহের এস্তমেজাজ ইত]দি সুস্প্ট এবং বিশুদ্ধ বাংলায় লেখা সম্বন্ধে ১২৮৯ ন্রিং 
সনের ১৮৭৯ খ্বীঃ) সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ। 

(খ) মন্ত্রী আফিস অধ্যায়ে ₹- 

৪। রাজকার্যে বাংলা ভাষার আবশ্যিক ব্যবহার সম্বদ্ধে মহারাজ রাধাকিশোরমাণিকেরর তৎকালীন 
রাজমন্ত্রী বা “চিফ অফিসার” অন্নদাচরণ গুপ্ত মহাশয়েন নিকট লিখিত ১৩১৮ ভ্রিপুরাব্দের ১৯০৮ খীঃ) হরা 
পৌষ তারিখের পত্র গ্রেম্থের প্লেট নং ১ (এ) ফটোস্ট্যাট চিন্র)। 



ষোল রাজগী শ্রিপুরার সরকারা বাংলা 

৫1 রাজমন্ত্রী মহারাজকৃমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা বাহাদুরের ১৩২৪ ভ্ত্রিং সনের ১৯১৪ খ্বীঃ ৩ নং 
সাকলার। 

৬। রাজমন্ত্রী চিফ্ দেওয়ান) রায়বাহাদুর প্রসন্নকৃমার দাশগুপ্তের প্রচারিত ১১ নং সাকুলার, ১৩২৭ 
ত্রিং (১৯১৭ খাীঃ)। 

এতৎসত্ত্বেও, প্রশাসনিক অত্যাবশ্যক কতকগুলি বিশেষ কারণে ও প্রয়োজনে, এবং নব্/ভাবাপন সুশিক্ষিত 
ও পদস্থ অফিসারদিগের অনুসঙ্গীরাপে, রাজকার্যে তৎপরতা রৃদ্ধির সহায়তার যুক্তিতে ইংরেজী টাইপ-যস্জ্রের ও 
তৎসঙ্গে ষ্টেনো-টাইপিম্টের ব্রমপ্রচলন অনিবার্য হইয়া উঠিল। এমনকি, আধুনিক কালে, বাজপ্রাসাদের সেরেস্তা 
সমূহের কাজকর্মও এই প্রভাব হইতে মুক্ত হয় নাই। যদিও, স্বগতঃ মহারাজ বীরবিক্রমকিশোরের রাজত্ববাল 
(১৯৪৭) পর্যন্ত রাজদরবার হইতে প্রচারিত রোবকারী, আদেশ প্রসূতির রচনায় বাংলাভাষার ব্যবহারই রাজন 
খান্দান্ অনুযায়ী আবশ্যিক ও অব্যাহত ছিল। প্রশাসনের আফিসাদি ও বিচারাদালতসমূহের সমধিক কার্যও 
বাংলা ভাষায়ই নিজ্পন্ন হইত। রাজভাষায় ইংরেজীর অনুপ্রবেশের উপরোক্ত কারণগুলি ছাড়াও, ইংরেজীন্ সার্ব- 
ভৌমত্বও যে কালের এবং রীতির পরিবর্তনের সহায়ক ছিল এবং ব্রমপ্রবতিত টেকনিক্যাল বিভাগাদি প্রসারণের 
সহিত বাংলা পারিভাষিক শব্দের অভাবও যে বতমান ছিল তাহাও অনস্থীকার্ধ। তবুও দেশের ভাষাকে রাজ 
ভাষার মর্যাদা দিবার আবহমানকাল-প্রচলিত এই আদর্শ রক্ষাকলে ভ্রিপুর-সরকারের সর্বাঙ্গীণ প্রচেষ্টা 
নিঃসন্দেহেই অব্যাহত ছিল। রাজদরবার বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও শাস্ত্রীয় হিন্দু ধর্মে প্রভাব্তি ছিল বন্দিয়াই, 
আদিবাসিগণসহ প্রজাসাধারণ বাংলা ভাষায়ই শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে এবং কমক্ষেন্ত্রেও রাজ্যবাসিগণই সর্বাধিক 
সহায়তা করিয়াছে। এতৎসত্তবেও সেই সুদূর অতীতে রাধামোহন ঠাকুর রচিত আদিবাসী ভ্রিপুরাগণের “কক্বরক” 
ভাষা সম্বন্ধে রাজ পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রন্থও রচিত হইয়াছে । বহুকাল পরে, এবিষয়ে বৈজ্ঞানিক উপায় পদ্ধতির 
আলোচনা গবেষণার ফলে বর্তমানে “ককৃ্বরক” ভাষাও স্কলসমূহের নিম্ন পর্যায়ে শিক্ষাদানের সরকারী 
ব্যবস্থা প্রচলিত হইতেছে। গ্রন্থের প্রসঙ্গ বহিভূত বলিয্াই এবিষয়ে এখানেই শেষ করি। 

ভারত ডোমিনিয়নের সহিত প্রাচীন ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তভূক্তির পর হইতেই (১৯৪৯) প্রশাসন ও 
বিচারাদালতের সবক্ষেত্রে ক্রমে ক্রমে ইংরেজীরই সামগ্রিক ব্যবহার প্রবতিত হইয়াছে । 

কর্মজীবনের ভ্রিশটি বছর এবং অবসর জীবনেরও প্রথম ১০১২ বৎসর নিতান্তই উদ্দেশ্যবিহ্ীনভাবে 
এরাজ্যের বিভিন্ন বিষয়ে ও বিভিন্ন বিভাগে বাংলায় প্রকাশিত সরকারী দলিল-পন্রাদির (1810 1)29013) 
সহস্রাধিক যে সকল নিদর্শন মনের খুশিতেই প্রতিলিপি করতঃ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলাম, জীবনের উপান্তে 
আসিয়া তদ্বারা যে একটি গ্রস্থ সঙ্কলিত হইয়া উত্তরসূরীদের ও গবেষকগণের সহায়ক হইবে, তদ্বিষয়ে 
অনপ্রেরণাদাতা জাতীয় অধ্যাপক আচার্য ডঃ সুনীতি টকৃমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে পুনরায় সর্বপ্রধান 
আশীর্বাদকরূপে কতক্ঞতায় স্মরণ করি। এই কার্যে আর যাঁহাদের জক্রিয় পুঠপোষকতা পাইয়াছি, তাঁহারাও 
সমভাবেই স্নতব্য। এদের মধ্যে গোড়ার দিকে আছেন, আমার স্বর্গতঃ ঘনিব মহারাজ বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্য। 
রাজপ্রাসাদের সদর দফতর “খাস সেরেস্তা” হইতে কোনও পুরাতন দলিলাদি আবিষ্কৃত হইলেই তিনি আগ্রহের 
সহিত তৎসমদয়ের আলোচনায় ও প্রাসঙ্গিক অতীত কাহিনী অবতারণায় প্রবৃত্ত হইতেন। এসকল সম্রেই প্রাচীন 
ও তৎকালীন ব্ত্রিপূুরাকে জানিবার ও বুঝিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। তৎ্কালেই ৮০৮২ বৎসর বয়স্ক স্থানীয় 
কয়েকজন সপ্রাচীন ও অভিজাত শ্রেণীর ব্যভিন্ব্গের নিকট রাজদরবারে প্রাচীন কাহিনী শুনিবার তাঁহার একটা 
সহজাত প্ররৃতি ছিল। 

মহারাজ বীরবিক্রমকিশোরের লোকান্তরের পর মদীয় অনুসন্ধান কার্যে মাননীয়া রিজেন্ট রাজমাতা 
মহারাণী ৬কাঞ্চনপ্রভা দেবীর এবং তৎপর মহারাজ কিরীটবিক্রমকিশোরের সানুগ্রহ অনুমতি ও সহায়তার 
অবধি ছিল না। তীহাদের পৃষ্ঠপোষকতাকেও আমি কৃতক্চিত্তে স্মরণ করি। আর, বতমানকালে সরা রাজ- 
পরিবারের মধ্যে সর্বাধিক বর্ষীয়ান, একটি শতকের সাক্ষী এবং নৃপতি-শাসিত ভ্রিপুরায় যিনি রাজ মন্ত্রী, রাজ্য 
শাসন পরিষদের অন্যতম সদস্য ও সর্বশেষে মন্ত্রী পরিষদের প্রধানমন্ত্রীরূপে দক্ষতার সহিত রাজকার্য নির্বাহ 
দ্রারা প্রচর ব্যক্তিগত ও প্রশাসনিক অভিজ্ততা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, এবং অতি সম্প্রতিকালে (২৭শে নভেম্বর, 



সম্পাদকীয় (পৃবার্ধ) সতের 

১৯৭৫) যিনি ৯২ বৎসর বয়সে এগোলোকধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, ত্রিপুরা রাজের এই সুপরিচিত ও সবজুনমান্য 
সুসন্তান, মহারাজকৃমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মাকে (ত্রিপুরার “লালুকতা” নামে সমধিক পরিচিত) সম্রদ্ধ কৃতক্তায় 
₹মরণ করি। এই ্রন্থভুত্ত বহু প্রাচীন ও আকর্ষণীয় দালিলিক নিদর্শনের পশ্চাৎপট ও পুরাতন গ্ুহ্প ফটো- 
গ্রাফের অন্তর্গত ব্যক্তিবর্গ সনাক্তকরণের কার্যে তীহার নিকট যে মূল্যবান সহায়তা লাভ করিয়াছি তাহা অপরের 
দ্বারা হওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল, কারণ, কতকগুলি ছবি ৮০।৯০ বৎসরের পুরাতন। তবুও বারধক্যাদশায় তদীয় 
স্মৃতির বিস্মরণে ২৪টি নাম অসনাক্তই র্রহিয়া গিয়াছে। আমার দুরভাগ্য যে, প্রকাশিত গ্রন্থটি তাহার কর- 
কমলে সমপণের সময় হইল না! “মহামান্যবর"' লালুকর্তার দুইটি ফটোগ্রাফ চিন্র তৎপুন্তর শ্রদ্ধেয় কমার 
শ্রীপূর্ণেন্দুকিশোর দেববর্মার সৌজন্যে গ্রন্থ-সন্নিবিষ্ট হইল । 

এই দলিল সংগ্রহটি সঙ্কলিত হইয়া ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা অধিকার কতক মুদ্রণের ক্ষেত্রে সবাগ্রে রাজ্যের 
মহামান্য মন্ত্রীপরিষদসহ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুখময় সেনগুপ্ত, সরকারের শিক্ষা মন্ত্রী, মুখ্যসচিব, 
শিক্ষাসচিব. প্রভৃতি মহাশয়গণের সক্রিয় ব্যবস্থায় আমি পরম কতজ। গ্রন্থ প্রস্তুতির প্রথম পরবে শিক্ষাবিভাগের 
সচিব % শিক্ষা অধিকর্তা ডঃ গোবিন্দনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় হইতে সুরু করিয়া বর্তমান শিক্ষা অধিকর্তা শ্রদ্ধেয় 
শ্রীযুক্ত অধিপ চৌধুরী মহাশয়ের ব্যক্তিগত প্রচেস্টাকে আমি সাধুব।দ ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। 
সংগৃহীত সহস্রাধিক দলিলের মধ্যে নির্বাচিত নিদর্শনসমূহ দ্বারা সঙ্কলিত এই গ্রন্থুঠি প্রথম খণ্ডরূপে ত্বরায় 
প্রকাশ সম্বন্ধে মাননীয় শিক্ষা অধিকর্তার এই সিদ্ধান্তে আমার সবাধিক আত্মতুপ্তি এইজন্য যে, এই সিদ্ধান্ত 
ভিন্ন আমার ভগ্স্থাস্থ্য ও বার্ধক্যদশায় সারা জীবনের সংকলনকে অন্তত আংশিক প্রকাশিত গ্রস্থরূপে দেখিয়া 
আনন্দ লাভ করা আমার ন্যায় সর্ববিষয়ে অযোগ্য ব্যভি'র পক্ষে সুদূরপরাহত ছিল। 

গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি প্রস্ততের ক্ষেত্রে, আমার ভগ্রস্থাস্থ্যের প্রতি সমবেদনায় এবং এই দুরূহ কার্যে আমার 
সহায়তাকারীর অভাব বিধায়, আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর এবং শিক্ষা সংক্রান্ত গ্রন্থাদি প্রকাশনের সুযোগ্য ভারপ্রাপ্ত- 
কার্যকারক শ্রীযুত্তত সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হইতে আমি সর্ববিষয়েই কতভাবে যে উপকৃত হই ইয়াছি, 
তাহার প্রকারের ও পরিমাণের শেষ নাই। তাহা আজীবনকাল আমার মনে কৃতজ্ঞতায় চিরজাগ্রত থাকিবে। 
শুধুমান্ত্র কৃতক্ততা প্রকাশ দ্বারা এই অকৃত্রিম সহায়তার খণ শোধ হয় না। ইহার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতের প্রত্যেক 
পর্যায়ে এবং কলিকাতার প্রেসে ছাপাকালীন সবক্ষেত্রে তিনি আমার সাধিক সহায়তা করিয়াছেন এবং তদীয় 
দফ্তরভুক্ত সহকারীদের মধ্যে শ্রীজ্ঠাতিষচন্দ্র দত্ত, শ্রীসুভাষ সেনগুপ্ত, পরমকল্যাশীয়া শ্রীমতী যুথিকা ভৌমিক বেসু), 
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র দেববন্মা, ফটোগ্রাফার শ্রীরামচন্দ্র দেবনাথ ইত্যাদি অনেক সন্ভ্ন ব্/ক্তি এই কার্যে নানাবিধভাবে 
আমাকে সহায়তা করিয়াছেন। 

এই গ্রস্থে অনুসৃত বানানপদ্ধতি সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে দুই-একটি কথা বলা প্রয়োজন । ক্ষেত্রবিশেষে 
প্রয়োজনবোধে অশ্দ্ধি সংশোধন ব্যতীত নিদর্শনগুলিতে অনুসৃত বানানের কোনরাপ পরিবর্তন করা হয় নাই। 
একমান্ত্র সম্প।দনসূত্রে নিদর্শনসমূহের শিরোনাম ও শব্দকোষ ইতযাদি সংযোজনের ক্ষেত্রেই আধনিক বানান 
পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে । ভাষার ক্ষেত্রে মৎলিখিত সম্পাদকীয় পূর্বাধে সাধৃভাষা ও শ্রীযুভ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 
লিখিত সম্পাদকীয় পরার্ধে চলিত ভাষা প্রযুক্ত হইয়াছে। 

রাজ্যের সরকারী মিউজিয়ামের সুশিক্ষিতা কিউরেটার, আমার পরম স্পেহাস্পদা শ্রীমতী রত্বা দাশের 
ব্যবস্থায় ও সহায়তায় মিউজিয়ামে সংরক্ষিত পূরাতন দলিল, তামুপটু, মুদ্রা প্রভৃতি পরাক্ষার সুযোগ এবং 
আলোক-চিন্রাদি নেওয়ার সুযোগ প্রদানের জন্যও তাহাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার বিশেষ 
অনুরোধেই শ্রীমতী দাশ তাহার পিতামহ ও এ রাজ্যের প্রাক্তন দেওয়ান-শাসন, স্বগতঃ দেওয়ান বাহাদুর বিজয়- 
কমার সেন মহাশয়ের ছবিটি তাহার পিতা ও ভ্রিপুরার অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য ইঞ্জিনিয়ার, বন্ধুবর শ্রীঅনিলকুমার 
সেন হইতে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। বর্তমান শতাব্দীর গোড়া হইতে প্রায় ৩০/৩৫ বৎসর কাল উক্ত দেওয়ান 
বাহাদুর ইংরেজী ও বাংলা মৃসাবিদায় সমভাবেই “কলমীয়া উচ্চরাজকর্মচারী”রূপে বিশেষ সুনাম অন 
করিয়াছিলেন। ভাষার স্থপতি হিসাবে তিনি সরকারী বাংলার বহু ক্ষেত্রে এবং ভ্রিপুরায় বাংলায় রচিত বহবিধ 
আইনসহ এরাজ্যের “শাসন সংস্কার” আইনের পাগুলিপি রচনা ইত্যাদি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কার্যে তাহার দক্ষতার 
অলক্ষ্য স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। 

জনসংযোগ ও পর্যটন অধিকারের অধিকর্তা শ্রীমুক্ত কে.পি. দত্ত মহাশয় হইতে আমি অনেক প্রয়োজনীয় 
সহায়তা লাভ করিয়াছি যাহা আমি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত ফ্মরণ করি। তাহারই অধিকারভুক্ত তরুণ 



আঠার রাজগা ভ্রিপুরার সরকারী বাংলা 

চিন্রশিন্দী, আমার পরম স্লেহভ।জন শ্রীমান স্বপনকৃমার নন্দী, আমারই বিশেষ অনুরোধে, গ্রস্থটির সুশোভন 
প্রচ্ছদটির পরিকল্পনা ও অঙ্কন করিয়া দিয়া আমার চিরকালের আশীর্বাদ অন করিয়াছে। তাহার 
স্বকীগ্তা-প্রসৃত প্রচ্ছদটি একাধারে পরিচ্ছন্ন, মনোরম এবং অর্থবহ হইয়াছে। প্রচ্ছদে রাজগী ভ্ত্িপুরার বাংলা 
ভাষায় উৎকীর্ণ পূর্ববণিত দ্বিবিধ রাজকীয় মোহরের সহিত শতবর্ষ পূর্বের উচ্চতম ধর্মীধিকরণের “দওানি” 
ও “ফৌজদারী” আদালতদ্বয়ের মোহর দুইটির সমাবেশ, রাজগী ত্রিপুরায় একাধারে রাজকীয় প্রতীক ও 
“আইনের শাসনের” সাক্ষ্য-প্রদান করিতেছে বলিয়া প্রচ্ছদ পরিকজনাটিকে অর্থব্যজক করিয়াছে। জনসংযোগ 
অধিকারের ফটোগ্রাফার শ্রীসজিত দেবরায়ের সহায়তায় স্থানীয় পৌরসংস্থার কার্যালয় হইতে স্বর্গত মহারাজ 
বীরবিক্রমের ছবির প্রতিলিপিটি গৃহীত হওয়ায় আমি আনন্দিত। অনান্য যে সকল চিন্র এই গ্রন্থে প্রদশিত 
হইল, প্রয়োজনানূসারে ও যথাস্থানে তাহা কতক্তভাবে স্বীকৃত হইবে। 

গ্রন্থটি সংকলন ও প্রকাশের পেছনে আমার আন্তরিক কৃতক্ততা প্রকাশের পরিধির অন্ত নাই। পাঞক-- 
বর্গের ধৈর্য ধারণেরও যে একটা সীমা আছে তৎসম্বন্ধেও আমি অবহিত। তাই, আর কলেবর বৃদ্ধি না করিয়া 
উপসংহারের সবশেষে উল্লেখ করিলেও, আমি পরম ক্তক্তচিত্তে কলিবণতার প্রিন্টারস্, মেসার্স এন, কে, 
গোসেইন প্রোইভেট) লিমিটেড নামক স্বনামখ্যাত--মুদ্রকসংস্থাকে জীবন-সায়াহে, আমার ব্যক্তিগত ও আন্তরিক 
ধন্যবাদ জানাইতেছি। 

দেশের পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্তির প্রায় ভ্রিশ বৎসর পর “রাজগী ব্রিপুরায়” আবহম।নকাল প্রচলিত 
বঙ্গভাষাকেই এই রাজ্যের সরকারীভাষারূপে পুনরায় স্বীকৃতি প্রদানের শুভ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর, রাজকার্যে 
আঞ্চলিক ভাষার পুনরুজ্জীবনের যে চেম্টা চলিতেছে. তাহার সুসাফল্য সর্বাত্তঃকরণে কামনাপুৰক মহাকবি 
রবীন্দ্রনাথের ভালোবাসার ত্রিপুরার উদ্দেশেই বলিয়া যাই,- 

“পূর্্বাচলের পানে তাকাই অস্তাচলের ধারে আসি। | 

ডাক দিয়ে যার সাড়া না পাই, তার লাগি আজ বাজাই বাঁশি ॥” 

নিবেদক 
৪২, আখাউড়া রোড, শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত 

আগরতলা, ভ্দ্িপুরা রাজ্য, 
১লা মাচ্চ, ১৯৭৬। 



সম্পাদকীয় পেরাধ) 

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্তদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দূত মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে তাঁর সহযোগিতায় বতমান সঙ্কলনের সম্গাদনাসৃত্রে 
যে দুটি বিষয় আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে তার প্রথমটি হল: যে ভাষার মাধ্যমে বহুবাল 
ধরে ভ্রিপূরার প্রশাসনিক কাজ চলেছে সেই ব্যবহারিক ভাষার রূপ ও কব্রমবিবর্তনের এত সন্দর ধারাবাহিক 
পরিচয় অন্যন্ত্র দুর্লভ। আর দ্বিতীয়টি হল: ব্রিপুরার প্রাচীন প্রশাসন কিভাবে ক্রমশ যে গাপযোগী ও আধুনিক 
হয়ে ওঠে তারও এক কালানুক্রমিক পরিচয় এতে সুপরি্ফট। এই দুটি বৈশিশ্ট্যের জন্য বর্তধান সঙ্কলনটিকে 
'শিক্ষা অধিকারের পূর্ব প্রকাশিত “ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সঙ্কলন”-এর পরিপূরক হিসাবে গণ্য না করে রাজন্যশাসিত 
পুরা রাজ্যের তিনশো বছরের শাসনব্যবস্থা, ধর্মচর্ধা, ভাষা ও সংস্কৃতির অখণ্ড রূপচ্ছবি বলাই সঙ্গত। 

সঙ্কলনর নামকরণেই গ্রন্থপ্রকাশের মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত। সেই উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামজস্ক্রমে প্রথমে ্রিপ্রার 
রাজভাষা অর্থাৎ প্রশাসনিক ভাষার বৈশিষ্ট্য সপ্বন্ধেই আলোচনা সরু করা চলে। 

প্রশাসনিক বাংলা গদ্যের ভাষাগত ও ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য 

এ যাবৎ পাওয়া মুদ্রার ভিত্তিতে বলা যায় যে, ঘ্রিপূরার নৃপতিকুলের রাজত্রকালের এতিহাসিক সুচনা 
পনের শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। সেই সৃচনাকাল থেকেই বাংলা অক্ষরের ব্যবহার রাজকীয় ফ্মারক-মুদ্রায়, 
ব্যবহার শিলালিপি, মোহর, স্ট্যাম্প ইত্যাদিতে । গদ্যের ব্যবহারিক নিদর্শন পাওয়া যায় অবশ্য আরও পরে-_ 
বতমান সঙ্কলনে উদ্ধত প্রথম নিদর্শন মহারাজা কল্যাণমাণিক্যের দেওয়া সনদের সময়কাল অর্থাৎ ১৬৫১ সাল 
(খ্রীঃ) থেকে । তবে আরও আগের কে।ন নিদর্শন আমাদের চোখে পড়েনি বলেই ভ্রিপুরায় বাংলা গদ্য ব্যবহারের 
স্চনা কাল ১৬৫১ সালেই নিদিষ্ট করা চলে না। বরং মূদ্রা ইত্যাদিতে পনের শতক থেকে বাংলা অক্ষরের 
ব্যবহার থেকে অনুমান করা যায় যে, গদ্যের ব্যবহার, অচিরে না হলেও, চাল হতে খুব একটা সময় লাগেনি । 
দ্বিতীয়ত, এ সনদের ভাষায় প্রথম প্রয়োগের কোনরকম আড়ন্টতা বা দুবলতার লক্ষণ চোখে পড়ে নাঃ বরং 
এঁ সনদের ভাষা একশো বছর আগে কামতা ও আহোমরাজের লেখা এতিহাসিক 1চঠির ভাষার সগোম্রীয় বলেই 
মনে হয়। 

বগমতা ও আহোমরাজের পন্ত্র বিনিময়ের ভাষা রূপে সাধ্ গদ্য হলেও ভাঙ্গতে কথ্য-চলতি ও দেশী শব্দে সমুদ্ধা 
অন্তরঙ্গ ও 'নজীব। কল্/াণমাণিক্যের সনদেও চলাতি ও দেশী শব্দের সঙ্গে তৎসম ও অ-তৎসম শব্দের স্বচ্ছন্দ 
সহাবস্থান। তাঁর সনদের ভাষা কথ্য বাক্-ভঙ্গি আশ্রিত, হাদ্য ও সজীব। সঝোধ্য ও জীবনরস সম্পূর্তও বটে। 

কামতারাজের চিঠিতে “না কর তাক আপনে জান" জাতীয় প্রয়োগের ফলে ভাষায় যে সজীবতা-_ 
কল্যাণমাণিক্যের “ইহা আবাদ করিয়া পত্রপোন্রাদিক্রমে ভোগ করিয়া আশীব্বাদ করিতে রহুক' বা তার উত্তরাধি- 
কারী গোবিন্দমাণিক্যের “নিজ হাতালে চাষ ক।রয়া দৌয় করিয়া সুখে রহোক" প্রভৃতি বাক্যাংশেও সেই একই 
রকমের অন্তরঙ্গতা, সজীবতা। 

সাধুভাষার ক্রিয়াপদ ও কিছু কিছু তৎসম শব্দ সমাবেশের দিকে আঙ্ল দেখিয়ে এ গদ্/কে অবিমিশ্র 
সাধু গদ্য মনে করা সঙ্গত হবে না কারণ, প্রাণের আবেগ নিষিত্ত মৌখিক শব্দের স্থচ্ছন্দ প্রয়াগই এ গণ্যকে 
বিশিষ্ট করে তোলে। এঁ খাঁটি বাংলা গণ্যই ভ্রিপুরার রাজাদের আন্তরিক আগ্রহে শুধু যে রাজভাষার মর্যাদা 
পেয়েছিল তাই নয়, বাংলা ভাষাপ্রেমী রাজন্যবগের সুস্প্ট নিদেশ ও সদা জাগ্রত দৃষ্টির রক্ষাকব্চ পরে 
তিনশো বছর ধরে সগৌরবে লালিত হয়েছে বাঙালীর হাতে। 

এখন বলা প্রয়োজন যে, একশো বছরের ব্যবধান সত্বেও ক।মতা-আহোমরাজের চিঠির ভাষার সঙ্গে 

ত্রিপুরার সনদী গদ্যের মত কোচবিহার, মণিপুর, কাছাড় প্রভৃতি উত্তর-পূর্ব ভারতের আরও কয়েকটি রাজ্যে 
তৎকালে প্রচলিত গদ্যের সাদৃশ্য দেখা গেছে। আচায সুনীতিকমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ব্রিটিশ মিউজিয়মের 



কড়ি রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 

কতকগুলি বাংলা কাগজপত্রের সঙ্গে ১৬৯৬ সালের (খীঃ) একটি চুকিষ্পন্ত্রের প্রতিলিপি উদ্ধত করেছেন বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষৎ পান্রকায়।১ আচার্য সুকমার সেন মহাশয়ও পন্ত্রদলিল ইত্যাদিতে বাংলা গন্দ্যর ব্যবহার প্রসঙ্গে 
লিখেছেন--“একাধিক আহোমরাজ কতক লিখিত কয়েক।ট পন্ত্রে সস্তদশ শতাব্দীতে বাঙলা গদ্যের প্রাচীন রূপের 
পরিচয় পাওয়া যাইতেছে ।”২ এসম্বন্বে বিস্তারিত আলোচনা অন্যন্তর করা হয়েছে।৩ সুতরাং*সে প্রসঙ্গের বিস্তার না 
করে এর কারণ অন্বেষণের চেম্টা করা যাক। কেউ কেউ মনে করেন উত্তর-পূর্ব ভারতের এঁ রাজ্যগুলি মুসলিম 
শাসন-কেন্দ্র থেকে দূরে ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু এ যুক্তি স্বীকার্য নয় কারণ, ভাব্প্রকাশের 
প্রয়োজনে সৃষ্ট এ গদ্যে তৎসম, তত্ব বা দেশী শব্দের সঙ্গে আরবী-ফাসাঁ শব্দের প্রয়োগ প্রথমাবধি দেখা 
গেছে। কোনও কোন ক্ষেত্রে ফাসী রচনা-রীতির প্রভাব পর্যন্ত লক্ষ্য করা গেছে। সুতরাং একথা মনে করা 

ঈগত হবেনা যে, মুসলিম প্রভাবমুক্তি নয়--এঁসব রাজ্যের রাজারা বক্তব্যকে সহজ ও সরলভাবে প্রকাশের 
উপযোগী মনে করে এবং কোনও কোন ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার প্রতি অকন্রিম অনুরাগবশেই বাংলাকে রাজভাষার 
সম্মান দিয়েছিলেন। 

রাজকীয় প্রশাসনের কাজে ব্যবহাত এ সুবোধ্য গণ্য ছাড়া সতের শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আর এক ন্শ্রেণীর 
গদ্যের সন্ধান মেলে বৈঞ্ণবীয় কড়চা ও তত্তগ্রন্থ ইত্যাদিতে এবং আরও পরে লেখা পর্তুগীজ পাদ্রীদের প্রচার 
পৃপ্তিক।দিতে। কড়চাগ্রন্থে আছে প্রকীর্ণ গদ্যের নিদর্খন। পাদ্রী সাহেবদের লেখা সাধু গদ্য পূর্বোন্ত কথ/ভঙ্গি 
অংশ্রিত চিঠিপত্র ও সনদের ভাষার তুলনায় নিকৃষ্ট ও প্রসাদণ্ডণবজিত । 

একট্রা বিশেষ অঞ্চলের উপভাষা মেশানো গদ্যে বই লিখেছেন বলেই পা্রীরা কথ্যভাষার প্রবতক এবং 
তাঁরাই বাংলা গদ্যকে যুক্তিপূর্ণ নিবন্ধ রচনার উপযোগী করে তোলেন-এরকম মন্তব্য স্বীকার্য নয়। সনদ ও 
দলিলপন্রার্দি ছাড়াও ভ্রিপরা,আহোম ও কাছাড় রাজ্যে সমকালীন চিঠিপত্রে এক সর্বজনবোধ্য লেখ্য গদ্যের নজীর 
থাবা সত্ত্বেও পত্রগীজ পাদ্রীরা সেই গদ্যের সদ্ধযাবহার করতে পারেন নি। আশু প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে এমন 
এক, নিষ্প্রাণ গদ্য তাঁরা সৃষ্টি করেন--যা শেষ পধন্ত খ্বীষ্টানী গদ্যের নিদর্শন হিসাবে ভাষার যাদুঘরে স্থান 
পেয়েছে। অখচ তাদের উত্তরসূরী প্রোটেস্ট্যান্ট পাদ্রীরা এ সর্বজনবোধ্য গদ্যধারাই নিজেদের কাজে লাগিয়েছেন 
অনায়াসে । সে প্রসঙ্গ যথাস্থানে আলোচ্য । 

ভার আগে ঘ্রিপুরার সনদে ব্যবহাত গদ্যের কথায় ফেরা যাক্। যে যুগে শিক্ষিত সমাজে চিঠিপন্ত্রের 
বাহন প্রধানত সংস্কৃত, রাজকীয় দলিলপপ্রাদির ভাষা হয় সংস্কৃত না হয় ফাসাঁঁ-সে যুগেও কিন্ত উত্তর-পূরব 
ভারতের কয়েকটি রাজ্যের রাজন্যবর্গ সংস্কতের প্রতি শ্রদ্দা বজায় রেখেই বাংলা ভাষার প্রতি যে সম্মান 
দেখিয়েছেন, একালের বাংলা ভাখাভাষীর কাছেও তা আদর্শ স্বরূপ। সে যুগের কৃতবিদ্যগণ আত্মীয়-স্বজনকেও 
চিঠি লিখতেন সংস্কতে, যেমন এ যুগের কিছু শিক্ষিত ব্যক্তি, সে কতব্য ইংরেজীতে সমাধা করার গক্ষপাভী। 

কল্যাণমাণিক্যের সনদে বাংলা গদ্যের যে নমুনাটি পাওয়া যায়, তা সতের শতকের প্রথম ভাগে প্রচলিত 
বাংলা গদ্যের প্রামাণ্য নজীর হিসাবে গণ্য । একালের বিচারে এ গদ্য বিশুদ্ধ ভাষা প্রয়োগের নজীর না হতে 
পারে কিন্ত তৎকালান গদ্যের বৈশিস্ট্যটুক্ এ নমুনায় সুপরিম্ফুট। বেশ বুঝা যায়, সংস্কতের আদলে নিতান্ত 
দেশী উপকরণে গ্র গদ্যের কাঠামো তৈরি হয়েছিল অনেকদিন আগেই । সংস্কৃত পন্রে যেভাবে সুনির্বাচিত শ্রেণীবদ্ধ 
বিশেষণে রাজাকে সম্বোধন করার রীতি ছিল সেই রীতি অনুসারেই কল্যাণমাণিক্যের নামের পরে কয়েকটি 
বিশেষণ জুড়ে দেওয়া হয়েছে এ সনদের প্রারত্তে। তারপর প্রচলিত ব্যবহারিক গদ্যে মূল বক্তব্য অর্থাৎ সনদ 
প্রদান করা হয়েছে। ব্যবহারিক প্রয়োগ যে অনেক ক্ষেত্রেই বৈয়াকরণের রত্ত্চক্ষ্র পরোয়া করেনা তার নজীর 
'বিষম-সমর-বিজয়ী” পদের অনুস্তিতে “মহামহোদরী” পদের ব্যবহার । “বিরাজতেহন্যৎপরং এর অনুসরণেই 
অশুদ্ধ হলেও রাজানামাদেশোহয়ং প্রযূন্ত' হয়েছে। মোদ্দা কথা, সনদের প্রথমাংশ সংস্কৃত ভাষাসুলভ গুরুগম্ভীর 
হলেও. ...“ইহা আবাদ করিয়া পৃন্রপৌন্রাদিক্রমে ভোগ করিতে রহুক” প্রভৃতি শেষাংশ তৎকালপ্রচলিত সরল 
গদ্যভাষার উৎকম্ট নিদর্শন। 

কল্যাণমাণিক্ের দ্বিতীয় সনদের সময় ১৬৫৯ সাল (খাঃ)। প্রায় আট বছর পরে যুবরাজ গোবিন্দ- 

১ বঙ্গীয় সাহিত7) পরিষৎ পর্রিকা॥ ওয় সংখ্যা । ১৩২৯। 
২ বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য শ্রীসৃক্মার সেন। পৃঃ ৭। 
৩ “বাঙ্গলা গদ্যের উৎস সন্ধানে : অন্ধকারময় যুগ ৮”) স্প্রসম্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ দেশ” আঘাঢ়, ১৩৮১। 



সম্পাদকীয় পেরাধ) একশ 

মাণিক্য দেব এটি পুনর্মঞ্জর করেন। আরবী-ফাসা ও তৎসম শব্দ ছাড়া কিছু দেশী ও অ-তৎসম-শব্দও 
দ্বিতীয় সনদে চোখে পড়ে। তামার পাতের একধারে সংস্কৃত-মেশানো বাংলায় সনদ মঞ্জরীর কথা লেখা-- 
শশ্রীশ্রীযূত গোবিন্দম।ণিব্য দেবেন দত্তং এবং ৫%. পাঁচ দ্রোণ বার কমি হাসিলা দিলাম সন্ন ১০৭৭।৮ 

আরও পরবর্তীকালে দেওয়া গোবিন্দমাণিব্ঠের অনেকগুলি তাম্রশাসনের প্রতিলিপি এই সঙ্কলনের অন্তভূক্ত 
হয়েছে। মূল কাঠামো অভিন্ন হলেও মাঝে মাঝে নতুন শব্দ চোখে পড়ে। কল্যাণমাণিক্যর সনদে আরবী-ফাসাঁ 
শব্দ সংখ্যায় ৮৯টি। গোবিন্দমাণিক্যের সনদেও শতকরা পাঁচভাগের বেশি নয়। ব্যবহারও প্রয়োজন ভিত্তিক । 
কাজেই এ গদ্যে আরবী-ফার্সা শব্দের বাহুল্য ঘটেছে বলা চলেনা । বরং আরবী-ফাসাঁ শব্দের সঙ্গে তৎসম 
শব্দের প্রয়োগ, তভ্ভব ও দেশী শব্দের সঙ্গে তৎসম শব্দের অবস্থান এই গদ্/কে যুক্তিমুলক ভাবপ্রকাশে সমর্থ 
ও গাঢ়বন্ধ করে তুলেছে। 

আসাম ও ভ্রিপুরায় সনদের বাঁধাধরা ছকের বাইরেও যে এ গদ্যের চলন ছিল তারও নিদর্শন পাওয়া 
যায় “ন্তপুরা বুরজী”তে ।৪ বইটির রচনাকাল ১৭২৪ সাল (খীঃ) কিন্তু বণিত ঘটনাবল ১৭১১ থেকে ১৭১৩ 
রে পর্যন্ত অর্থাৎ আঠারো শতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্যে। ১৭১১ সালে আহোমরাজ রুদ্রসিংহের লেখা যে সংস্কৃত 
চিঠিটি ভ্রিপূরার রাজা দ্বিতীয় রত্রমাণিক্যের কাছে দূত মারফত এসে পৌছয় তার সঙ্গে বাংলায় লেখা একখানি 
'রহস্যপন্র বা গোপন চিঠিও ছিল। চিঠিখানি এখানে উদ্ধৃত হল। 

“রহস্যপন্রমিদং পরং সমাচার এহি জনঘোষ এমন প্রসিদ্ধ হৈয়াছে যে মগলের বৈপরীত্য চেম্টাতে 

বেদোক্ত ধর্ম রক্ষা পাই না ই কারণ তদ্ প্রতিকারার্থ ব্যাপার করিতে যাঁদ তোমার মনে ভাল ভাসে তবে 
তোমার সহিতে যে যে বড় লোকের হার্দ্যতা আছে তান সমেত সমালোচন করিগ্না যথারত সামধ্য শক্তি আমার 
ঠাঁই বিশেষিয়া লিখিবায় সমস্ত লোক ঈশ্বর অধীন তথাপি যেমনে আপোন দেশতে অন্যে পরাভব ব্যতীরেকে 
স্বচ্ছন্দে রাজচেষ্টা করিতে পারি তথা যথেম্ট ব্যবহারতে অন্য সাপেক্ষ নয় তাক প্রতি সব্বথা যত্ব করিতে 
সমুচিত হয় বাকী সমাচার শ্রীরত্বকন্দলী ও অজ্জুন দাস মূখে জ্ঞাত হৈবায় কিমধিকম্বিজতমেঞ্বিতি।” 

রুদ্রসিংহের চিঠিতেও ভ্ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের সনদের মত তৎসম, তত্ব ও অ-তৎসম শব্দের অবাধ 
মিশ্রণ ঘটেছে। চিঠিতে ব্যবহৃত “লিখিবায়* “হৈবায়" প্রভৃতি শব্দ শ্রীহট্র জেলার কথ্য ভাষার বৈশিষ্ট্য। 
“কিমধিকম্বিজতমেন্বিতি' প্রসঙ্গক্রমেই কল্যাণমাণিক্যের সনদে প্রযুক্ত “রাজানামাদেশে।হয়ং' প্রভৃতির কথা স্মরণ 
করিয়ে দেয়। সন্ধি কোথাও যুত্ত, আবার কোথাও বিমুক্ত করার ফলে সুষ্ট '্রহ্মা-উত্তর”, সমস্তাঙ্ক, “অভ্্র্গলাতে” 
'হাতালে", “সরকারোদয়পুর' প্রভৃতি উদ্ভট শব্দ গোবিন্দমাণিক্যের এক।ধিক সনদে দেখা যায়। 

আহ্োমরাজের এ “রহস্য-পন্র" ছাড়াও রাজা নরেন্দ্রমাণিকোর পান্তরমন্ত্রীদের পক্ষ থেকে পলাতক যুবরাজ 
চম্পকরায়ের উদ্দেশে লেখা চিঠিটিও উদ্ধৃতিযোগ্য। এঁতিহাসিক গুরুত্ব ছাড়াও চিঠিটি ত্রিপুরার সমকালীন প্রশাসনিক 
গদ্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন । 

“নরেন্দ্রমাণিক্য রাজা হই অনীতিএ প্রবত্তে প্রজারো সুখদুখ বিচার ন করে এই কারণতে দেশ উচ্ছন্ন হইল 
আপনেও ঢাকাতে গৈয়া নিশ্চিন্তে ্রহিলেন এখনে যেমন রত্রমাণিক্/ক রাজা করি আপনেও যুবরাজ হয়া পৃব্ববতে 
প্রজাপালন করিবেন এইরূপ উপায়ক চিত্তি শীঘরে আসিবেন আমিও আপনার সঙ্গতৈ আছো হেন জানিবেন।”€ 

এ চিঠিতে ব্যবহাত হইয়া অথে ছুই” করে না অর্থে ন করে" জাতীয় প্রয়োগ নোয়াখালি জেলার 
কথ্যভাষা সম্মত। আমরাও অর্থে 'আমিও' শব্দের ব্যবহারও লক্ষ্যণীয়। অন্যান্য শব্দবিভন্ভি'র ক্ষেত্রেও ভ্রিপুরা 
ও সন্নিহিত জেলাগুলিতে প্রচলিত রূপই চোখে পড়ে। এঁ চিঠির ঝরঝরে ভাষা ও সাবলীল ভঙ্গি নিঃসন্দেহে 
মনে রাখার মত। 

ন্রিপুরাবূরজী'তে উদ্ধৃত রত্রমাণিক্কে লেখা ঘনশ্যাম বড়ঠাকুরের চিঠির ভাষাও অনুরূপ।৬ এ লেখ্য 

৪ পলগুরাবূরঞজী, ডঃ স্্যকূমার ভূঞা সম্পাদিত, বূরঞ্জী ও পুরাতন্ত্ববিভাগ, আসাম, পৃঃ ১৭-১৮। 
৫ তদেব, প্ঃ ৩৬। 
৬ তদেব, প্ঃ ৪৯। 



বাইশ রাজগী ভ্রিপুরার সরকারী বাংলা 

ভাষার্ সঙ্গে ভ্রিপুরার রাজসভায় সমাগত অসমীয় দূতের মুখের কথারও মিল রয়েছে। সাধু ভাষার ক্রিয়াযুক্ত 
উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রচলিত প্রশাসনিক গদ্য যে মূলতই কথ্য বাকধারা আশ্রিত তার নজীর হিসাবে অসমীয় 
দূতের কথোপকথনের অংশবিশেষও উদ্ধৃত করা গেল। 

“পাছে দেয়ানে আমার কটকীত সুধিলে, বোলে, _-“রত্রকন্দলী, অজ্জন দাস, আমার গোসাঁই মহারাজে 
জিজ্তাসিছেন, বোলে,-“আপোনারা আসিবার কালে তোমার স্বগাদেয় রাজা কশলে আছেন £” পাছে আমার কটকীএ 
বলে, বোলে,-“আমি আসিবার কালে স্বর্গমহারাজা কূশলে আছেন ।” পুনব্বার আমার কটকীত সুধিলে, বোলে, 
রত্রকন্দলী, অন্ভ্রনদাস, আমার মহারাজ বূলিছেন, বোলে,--্বর্গমহারাজার প্রেমবদ্ধক পন্রসম্বাদ শুত হয়া পরম 
সন্তোষ হইলাম। তেমাও যে কৃশলে থাকিবেন আমারো এইরূপ বাঞ্ছা*।” পাছে আমার কঝ্টকীএ বুলিলে, 
বোলে,--'উভয় পক্ষতে এইরূপে মহামায়া সম্পন্ন করিবেন ।৮৭ 

ভাবের আদান-প্রদানের প্রয়োজনে তৎসম, দেশী, আরবী-ফাসাঁ এবং সাধু ও কচিৎ চলিত ক্রিয়া সমন্বিত 
কথ্য বাকধারাআশ্রিত যে গদ্যধারা প্রায় দু'শো বছর ধরে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে চালু ছিল, 
প্রশাসনিক কাজে তার উপযোগিতা যেমন অনস্থাকার্, এ গদ্যরীতির ভ্রুটি-বিচ্যতিও তেমনই স্বীকার্ধ। নিয়মিত 
যতিটিহেগ্র অভাব এ গদ্যের অন্যতম ভ্রটি। বাক্য গঠনরীতিও কোথাও কোথাও শিথিলতাগ্রস্ত। শব্দ ঝ্/বহারে 
ব্রমশৈথিল/ও দুনাঁরিক্ষ নয়। 

আঠারো শতকের শেষ দিকেই শব্দ প্রয়োগে শৈথিল্য যেন প্রকট হয়ে ওঠে । কোথাও দুরূহ ও অবাঞ্ছিত 
আরবী-ফার্সী শব্দের উপদ্রব, আবার কোথাও বা অপ্রচলিত তৎসম শব্দের পীড়নে ভাষার প্রাজলতা ক্ষণ হয়। 
ভ্রিপূ্রার রাজাদের আঠারো শতকের শেষদিকের সনদেও দুরূহ আরবী-ফাসাঁ ও বিকৃত শব্দের ব্যবহার প্রায়শই 
দেখা'যায়। বতমান সঙ্কলনভুত্ত মহারাজা ইন্দ্রমাণিক্যের ১৭৪৩ সালের আদেশপন্র, মহারাজা কষ্ণমাণিক্য দেবের 
১৭৭০ ও ১৭৮০ সালের সনদ ও তারিখবিহীন 'বাজে সনদ" ইত্যাদিতে ব্যবহাত “ফিরানি”, তরদুত* “সায়কে” 
“জাবিদ” 'হাপ্তঘিরা' প্রভৃতি শব্দ বক্তব্যের মর্ম উদ্ধারে রীতিমত বিদ্ব ঘটায়। এ সব শব্দের বদলে পরিচিত 
শব্দ ব্যবহার করলে বক্তব্য সহজবোধ্য হত নিঃসন্দেহে । যেমন দেখা যায়, মহারাজা কৃষ্ণমাণিক্যের ১৭৬৪ সালের 
নিম্নোদ্ধত “নিয়োগী" নিযুক্তিতর সনদে চিন্্রাবলীর প্রেউ নং 8)। সনদটি অত্যন্ত জীর্ণ বলে পূণ পাঠোদ্ধার 
সম্ভব হয় নি। “শ্রীশ্রী... নিক্যদেব বিষম সমর বিজয়ি মহামহোদয়ি ১.১, বিরাজতে হন)ত পং.....**, 
রাজধানী হস্তিনাপূুর সরকার উদয়পুর ....** কৈলারগড়ে ১১,০০০, গোবিন্দরাম দতকে ...১.০*০, ও নানকার 

নগদ ২৮ ..১০১৩, হি জমির মাল খাজানা গয়রহ কোন তলপ না হয় ......*, পরগণাতে দপ্তর বসাইয়া 
নেয়োগি খেদমত করিতে রহুক ...**" পরগণা ...... ইতি সন ১১৭৪--৮। নিয়োগী নিষুক্তির অনুমতিতে গোবিন্দরাম 

দত্তকে মুশিদাবাদের ফৌজদার “কাজীনামা' প্রদান করেন চেন্রাবলীর পেটে নং ৫)। কাজীনামা প্রদানের 
প্রতিলিপিটি সঙ্কলনের প্রথম অধ্যায়ে ১৩নং নিদর্শনরূপে উদ্ধৃত হয়েছে পুঃ ৯)। এ কাজীনামার ভাষাও "বেশ সহজ। 
অনুরূপ সহজবোধ্য ভাষার নিদর্শন হিসাবে ঝছাড়ের রাজা কফচন্দ্রের ১৭৯৯ সালে প্রদত্ত “অভয়-পন্র”টিও 
উদ্ধতিযোগ্য। 

»এশীরণচত্তীকায়ৈ 
»শ্রীশ্রীরণচণ্ডীদেবী নিজ ভাণ্ডার 

০শ্রীশ্রীযুন্ত কফ্ণচন্দ্র নারায়ণ নুপচুড়ামণি 
»এভগবন্তর আক্তাপন্ত্রস্য 

অভয় চতুর-শিমাপন্ত্র হ্যালাকান্দির উজির ও রার্যের প্রতি লিখনং কাহ্যঞ্চ তুমার তখাতে আগলাপুরের 
পৃব্রবে জঙ্গলা সাবাজপুর নগরেতে “রং ভাণগ্ডারেতে শ্রীথুধাই শিয়া মহ ও শ্রীনুনূ মিয়া ও শ্রীথলিল মাং 
লস্কর ও শ্রীনেকমাং ও ও শ্রীজফর খা বড়ভ্ং ও শ্রীরিখাত খা ও শ্রীমাথাই বড়ভুং শ্রীপিয়ার ও শ্রীআমির 
বড়ভুং ও শ্রীজুমানিয়া ও শ্রীবলাই বড়ভুং ও শ্রীফজাই মাং ও শ্রীদিদার মাং মাঝারভুং শ্রীবন্ ও শ্রীমঙ্গল 
মাঝাভুংকে বসিতে দিলাম এই জঙ্জলার চতুশিমা পুরের্ব ও তমুক নদী পশ্চিমে আগলাপুরের জব্দর আইল উত্তরে 
শিবর খাল দক্ষিণে বাঙ্গালী নদী খাল এর মধ্যে বসিতে দিলাম সোণা রূপা এবন্দ খনিবনি নিতি মাফিক দিলাম 

৭ তদেব, পঃ ৫৫-৫৬। 



রী সম্পাদকীয় পেরার্ধ) তেইশ 

আর কাটামারা তুলা পাবা গং বাস্কিলাম তাং ভাণ্ডার জমা গণিবা আবাদ হইলে দিবা অবশ্য অবশ্য ইতি 
রাপেন্দু মনীন্দৃ শাকে মিথুনে রুদ্রাঙ্ক ভুত্তে রবৌ এতেশ্চ লিখ্যতে-ইন্দুবাসরে-ইতি। 29৮ 

দুবৌধ্য উর্দু শব্দ কন্টকিত এ উত্তর-পূবাঁ গদ্যধারা ছাড়া দেশের অন্যন্ত্র সংস্কত-প্রভাবিত আর একটি 
গদ্যধারা ছিল এবং সেই গদ্যে কঠন সংস্কৃত গ্রন্থের বাংলায় স্চ্ছন্দ অন্বাদও যে সম্ভব হয়েছিল তার প্রমাণ 
১৭৭৪-৭৫ সালে অন্দিত বাংলা * ভামাপরিচ্ছেদ'। আবার এই বিশুদ্ধ বাংলা গদ্যের পাশাপাশি তৎসম শব্দ 
ভারাক্রান্ত আর এক পণ্তিতী গদ্যেরও সীমিত ব্যবভার দেখা গেছে। 

আমরা জানি যে, বাংলা গদ্যকে সাবিকভাবে আরবী-ফাসাঁ শন্দমুক্ত করান্ন একটা জোরদার প্রয়াস সুরু হয়েছিল 
আঠারো শতকের শেষদিকে এবং এই শুদ্ধি-যজের পুরোধা ছিলেন জোনাথান ডানক্যান, নিল বেজ্তামিন 
এড্মন্স্টন, হেনরি পিটার ফরস্টার, উইলিয়ম কেরী প্রমথ প্রোটেস্টান্ট পাদ্রীরন্দ। ১৭৮৫ সালে দেওয়ানী 
আদালতের কার্যবিধির সঙ্কলন প্রকাশিত হয় ডানকান সাহেবের নাঘে। ছয় বছর পরে ১৭৯১ সালে বেঞ্জামিন 
সাহেবের নামে ছাপা হয বাঙ্গালা-বিহার ও উড়িগ্যায় প্রচারিত ফৌজদারী আদালতের কার্যবিধির বঙ্গানুবাদ । 
আর ১৭৯৩ সালে প্রকাশিত হয় “কর্ণ ওয়ালিশ কোড' নামে গ€কালে প্রচলিত আইন সংগ্রহের বঙ্গান্বাদ। 

এ তিনটি অনুবাদ গ্রন্থের কোনটিতেই বাক্যান্তে বিরাম চিহ্ৎ নেই। সে কৃতিত্বের যিনি অধিকারী--তাঁর 
আবির্ভাব আরও পরের ঘটনা; বাংলা গদ্যের ইতিহাসে সে এক স্মরণীয় ঘটনাও বটে। কিন্তু এহ বাহ্য। 
এ সব অনুবাদের ভাশার সবচেয়ে বড় ভ্রটি বাক্যের দৃরান্নয় ও বিকৃত ভৎসম শন্দের বহুল প্রয়োগ । অনুবাদ 
শ্রয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভাল, ফরপ্টার কত অনুবাদের অংশনিশেষ এখানে উদ্ধত করা হল কিছু পরবর্তীকালে 
কৃত কাছাড়ী আইনের অনুবাদের সঙ্গে তুলনার সুবিপাললে। 

১৭৯৩ সালের দ্বিতীয় আইনের মুখবন্ধে লেখা হয় »৮- 

“শ্রীযৃত কোম্পানী ইঙ্গরেজ খাহাদ্ররের অধিখ্মর খালা দেশের বিশিষ্ট মর্যয।দা ও নানাবিধ দ্রব্য জল্মান 
ও প্রস্ততকরণের কারণ যে সকল সামিগ্রী চাহি তাহার উৎ্পত্যভূমি হইতেই হয় অতএব বিল্মাত আছে যে 
চাসকশ্মমের আধিক্যে মহাজনি দ্রবাদি অনেক জল্মে ও তৎসহযোগে দেশের সম্পত্য ও বিস্তর হইতে পারে 
কিন্তু চাসকম্মের আধিক্যান্সারে এদেশে যে সকল লাভ দর্শে তাভা কেবল মহাজনি বিসএ পর্যবসান নহে এই 
হেতুক যে এদেষে অন্য ২ জাতি অপেক্ষা হিন্দু জাতি বিস্তর লোক আছে তাহারদিগ্যের ব্যবহার ও আহারের 
তাৎপধ্য অর্থাৎ দিন পাতের ভরসা ভূমির উৎপত্য সামিগ্রতেই বর্তে এবং হিন্দ ছাড়া অপর ক্ষুদ্র লোকেও দেসাচার 
ও অসঙ্গতিকারণ আপনারদিগের কালহরণের আসা ভূমির উৎপত্যের উপরেই রাখে । এমত দর্শন হইতেছে 
ইহাতে মধ্যে ২ অনারস্ঠীতে সুকা কি মরা অতিরস্টীতে জলগণ্ড হাজা হইলে ভৃষা জিনিস অর্থাৎ খাদ্য- 
সামিগ্রীর উঠ্পত্যের হানি হইলে নিতান্তই দুর্ভক্ষ হইয়া যাবদীয় চাসি ও শিল্পকার এতাবতা কারিগর লোক 
জাহারদিগের শ্রম ও প্রাণর্পনে বিসয়ী লোকদিগের বল ও সম্পত্যলাভ হয় তাহারা অন্য ২ লোকাপেক্ষা অতিসয় 
আপদশ্রস্থ হয় এবং সমহ দুঃখ পায় আর পূব দৃষ্টে জানা গেল জে জেকালে দুর্মল্য হয় সেকালে দিগ্বীদিকের 
নানা দেশ হইতে খাদ্যসামিগ্রী ও যদেষ্ট আইসে না অতএব অনারল্গী ও অতিরষ্টী জন্য সব্বতোভাবে ক্ষতি 
না হইতে পারিবায় অনেক পৃক্ষরনি খাতকরণ ও পুলবন্দী প্রভ্তি হওন সে নিমিতও যে সকল কাধ্য কত্তব্য 
তাহা করণের ক্ষমতা সকল ভূম্যাধিকারি ও চাষি লোকে রাখে এমত উদ্যোগ হয় ইহাতে অনেক পুক্ষরনীতে 
পৃবর্ব রম্টীর জে জল থাকে তাহাতে অনার্ম্ঠী সমএ রক্ষা পায় ও পুলবন্দী হওনের নাভ এই জে অতিরম্টীতে 
ধৌতবন্লিয়া হইলে যে জল ভূমিতে প্রবেশ করিতে না পারিয়া নিবিঘ্নে সস্য জন্মে জদিস্যাৎ এমত উদ্যোগ 
করিলেও ৬দৈবযোগে মধ্যে ২ স্থানে ২ অন্ন বিস্তর ক্ষতি হইতে পারে কিন্তু এককালীন সবর্ঘ্রে আপদ 
উপস্থিত না হইলে স্থান বিশেষে শস্যের হানি ও কোন স্থানে শস্যের কল্যাণ দর্শনে উৎপাৎ মোচন হইতে পারে 
অতএব যে চাসকম্রমের আধিক্যে সব্বন্রে সকল সামগ্রী জদেল্ট জন্মিতে পারে তাহার কূশল চেস্টা সকল' কম্র্মের 
অগ্রে সরকারের কর্তব্য হইয়াছে এতডিস্ট সিদ্ধার্থে অর্থাৎ চাসক্য়ার আধিক্যাধিন দেশের আবাদ সে নিমিত্ত 
যাবস্ত উদ্যোগের মূল এই উদ্যোগ একত্র এই জেন ভ্ম্যাধিকারিদির্গের ভূমির অধিকারিত্ত স্বত্ত অর্পণ হইল ।”* 

৮ কাছাড়ের ইতিরত্ত, উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ, অসম প্রকাশন পরিষদ, গোহাটি, পঃ ১৮৯। 

৯ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পথি। 



চব্বিশ রাজগী ভ্রিপূরার সরকারী বাংলা 

পূর্বোদ্ধত অনুবাদের প্রধান ভ্রুটি ভাষার দুরূহতা ও শব্দবিকৃতি। বর্ণাশুদ্ধিও দুষ্টিকটু। ফাসা বজিত 
হলেও ভাষা আদৌ সাবলীল ও সর্বজনবোধ্য হয়ে ওঠেনি। সাধারণ মান্ষ পরের কথা- ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজের লেখক-গোষ্ঠীর ওপরেও এই গদ্যের কেন প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয় না। রামরাম বসুর রচনা 
বা বাইবেলের অনুবাদের কথা এপ্রসঙ্গে স্মরণীয় । রামরাম বসুর গদ্য ফাসী শব্দী ছাড়াও তঙুব ও দেশী শব্দ 
ব্যবহারের সুবাদেই অন্য রচনার তুলনায় সুবোধ্য। অনুরূপ সুবোধ্য রচনা ১৮০০ সালে প্রকাশিত “মঙ্গল সমাচার 
মাতিউর রচিত" এর বঙ্গানুবাদ । 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখকগোষ্ঠীর গদ্যরচনার গুণাগুণ সম্বন্ধে এযাবৎ বহু আলোচনা হয়েছে। 
সৃতরাং সে প্রসঙ্গের বিস্তার না করে উত্তর-পৃবাঁ গদ্যধারার দিকেই আবার চোখ ফেরানো যাক। বিদেশী 
পাদ্রীদের পরে আইনগ্রন্থের বাংলা অনুবাদের উল্লেখযোগ্য প্রয়াস দেখা যায় কাছাড়ে। প্লাজা কফ্ণচন্দ্রের আমলে 
কাছাড়ের বাঙ্গালী প্রজাদের বিচারের সুবিধাকল্ে ১৮১৭ সালে কাছাড়ী আইনের বাংলা অনুবাদ হয়। ফরস্টারের 
পুরবোদ্ধত অনুবাদের ভাষার সঙ্গে কাছাড়ী আইনের নিশ্নোদ্ধত অংশ সহজেই তুলনীয় 

“অথ বাকপারুস্য সংক্ষেপে ভাষা : 

..দেশ ও কাল ও কূল ও শুণ ও কীত্তি ইত্যাদির অসত্য নিদ্দারূপ যে অপ্রিয় বাক্য তাকে প্রথম 
বাকপারুস্য বলি এবঞ্চ যেই পাপ সেই ব্যক্তিয়ে নেই তাতে সেই পাপের মিথ্যা প্রকাশক বাব্যস্বরূপে বাকপারুস্য 
তাকে প্রথম বাকপারুস্য বলিয়া জানিবে। 

“মধ্যম বাকপারুস্যের কথা : 

মাতাতে ও ভগিনীতে মিথ্যা উপপাতক প্রকাশক বাক্যস্বরূপ যে বাকপারুস্য তাকে মধ্যম বাকপারুস্য 
বলি। 

উত্তম বাকপারুস্যের কথা : 

মিথ্যা মহাপাতক প্রকাশক বাক্যস্বরূাপ যে বাকপারুস্য তাকে উত্তম বাকপারুস্য বলি। লোকেতে ভৎর্সন 
সামান্যকেহি বাকপারুস্য বলে। ভাষাতে যাকে গালী বলে তাহার বাকপারুস্য জানিবা। 

প্রথম বাকপারুস্যেতে সমানবর্ত দুইও ব্যক্তিতে ও অসমানবন্ত দুইও ব্যক্তিতে যাহা দণ্ড হয় তাহার 
কথা ॥ জাতিতে ও ওণেতে তুল্য ব্যক্তিয়ে যদি বাকপারুস্য করে তবে উভয়ের সমান দণ্ড হয় জানিবা। 
জাতিতে ও গুণেতে উত্তম ব্যস্তিয়ে ও জাতিতে গুণেতে ন্যন ব্যক্তিয়ে যদি পরস্পর বাকপারুস্য করৈ তবে ন্যন 
ব্যক্তির দ্বিগুণ দণ্ড জানিবা। জাতি ও গুণেতে অধম ব্যক্তিয়ে যদি উত্তম ব্যক্তিয়ে বাকপারুস্য করে তবেহ 
অদ্ধেক দণ্ড হয় জানিবা। এবং অন্যের স্ত্রীকে ও উত্তম ব্যক্তিয়েক যদি এই ব্যক্তিয়ে বাকপারুস্য করে তবে 
ত্রিগুণ দণ্ড জানিবা। আশী ভ্রান্ত হৈয়া অথবা অবধান না করিয়া অথবা প্রীতিপ্রযুক্ত বলিয়াছি এমত আর 
কক্ষণ না বলিব পৃব্ৰে বাকপারুস্য করিয়া পশ্চাৎ যদি এমত বলে তবেহ অদ্ধেক দণ্ড দিতে হয় ॥ 

অথ মধ্যম বাকপারুস্য দণ্ড: 

মাতা ও ভপিনীকে যেই ব্যক্তিয়ে বলে তোমার যেমত বুদ্ধি হৈয়াছে এমত বুদ্ধিতে তোমী অপকৃত্ত 
স্থানেতে যাবা এমত বাক্য দ্বারা মিথ্যা শাসন করিলে রাজাতে ১॥/. দণ্ড দিতে হয়। এই অনুসারে বাক্য 
দ্বারা পারুস্যেতে ব্যক্তিভেদে দণ্ড জানিবা। ইতি মধ্যম বাকপারুস্য প্রকরণং ॥ 

অথ উত্তম বাকপারুস্যং: 

অতিশয় দোষঘটিতে বাক্য দ্বারা যে ভৎ্সন তাহার নাম উত্তম বাকপারুস্য জানিবা ॥৮১০ 

১০ কাছাড়ের ইতিরত, প্ঃ ৮৯-৯০। 



সম্পাদকীয় (পরার্ধ) পঁচিশ 

ফরস্টারের অনুবাদের সঙ্গে তুলনা করলে এই অনুবাদের যে বৈশিষ্ট্যটুক প্রথমেই চোখে পড়ে ত্বা হলো 
সীমিত সংখ্যক তৎসম শব্দের সঙ্গে তড্ভব, দেশী ও বিকৃত দেশী শব্দ সমন্বিত বাক্যের কথ্যভঙ্গি। ভাষা নিতান্ত 
সরল ও সহজবোধ্য। লোকপ্রচলিত শব্দ ও বাক্যাংশের নিরঙ্কুশ ব্যবহারে এই গদ্যের চলতি রূপটি সপরিষ্ফুট। 
এমন কি ক্রিয়াপদেও ঝথ্যরূপ দুনীরিক্ষ নয় । ফরস্টারের অনুবাদে তৎসম শব্দের আধিক্য, কাছাড়ী আইনের 
অনুবাদে তৎসম, তত্তব ও দেশী শব্দের প্রতি সমান দুটি ও শব্দাড়ম্বর বরন । 

বর্ণাসুদ্ধি ও দু'একটি শব্দ ও প্রয়োগ পরিবর্তনের ফলে পৃরোদ্ধত এ কাছাড়ী গদ্যকে সহজে আধুনিক 
চলতি গদ্যে রূপান্তরিত করা যায়। ফরস্টারের অন্বাদের ভাষাও যে শব্দাড়ক্গর বর্জনের ফলে অচিরে সহজ- 
বোধ্য হয়ে ওতে তার নিদর্শনও পাওয়া গেছে । ১৮২৮ সালে শ্রীরামপুর থেকে ছাপা “সবে বাঙ্গালা ও 
বেহার ও উড়িষ্যার পোলীসের কার্য ও ফৌজদারী মোকদ্দমা সম্পাদনার্থে যে আইন শ্রীষ্ভ্ত নওয়াব গবরনর্ 
'জেনারল বাহাদুর কৌন্সেলে নিদ্দিষ্ট করিয়াছেন তাহার সারসংগ্রহে”র অনুবাদ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 

*কাছাড়ী প্রশাসনিক গদ্যের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করার আগে ইংরেজ গভর্ণমেন্টের ১৮২৪ 
সালের আদেশপন্তর ও সন্ধিপত্রের বাংলা নকলের উল্লেখ করা প্রয়োজন । এ দুটি নকলের ভাষা সাধ বাংলা 
হলেও আরবী-ফাসীঁ শব্দ ও “থাকাতে” “আপনকারর* “আপনকাকে”, 'থানাত”, 'জারিয়াছে, প্রভৃতি ফোট' উইলিয়ম 
কলেজের লেখকগোষ্ঠীসুলভভ বিকৃত ও দেশী শব্দ বজিত নম্ব। 

কাছাড়ী দণুবিধি আইনের বাংলা অনুবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে বতমান সঙ্কলনভূক্ত ভ্রিপূুরার “১২৮০ 
সনের (১৮৭০ খ্রীঃ) নিয়মাবলী" অর্থাৎ “ম্বাধীন ত্রিপুরার চলৎ দণ্ডবিধির”ও উল্লেখ করতে হয়। মোটামুটি 
পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে ভাষার অগ্রগতির ফলে ত্রিপুরার চলৎ দণ্ডবিধির ভাষা যে বহুলাংশে সংহত, শুদ্ধ ও 
উন্নত হয়ে ওঠে তা কাছাড়ী আইনের “সমান ব্রাক্ষণের উপর ব্রাক্ষণে মারণার্থ অস্ত্র ভ্রমণ করায় তবে ৩৯।. 
কাহন দণ্ড হয় এবঞ্চ পরস্পর ভ্রামণেতে উভয়ের দণ্ড জানিবা”" 'ইতাদির সঙ্গে ভ্রিপরী আইনের” কেহর কোন 
আনম্ট করার অভিপ্রায়ে লোকসংগ্রহ করিলে অথবা করাইলে ও কোনপ্রকারের মাইরপীট করিলে যাহাতে কোন 
জখম বা আঘাতের চিহঅঙ্গেতে না হয় তাহাতে অপরাধী ব্যতিন্ন ৩ মাসের অনধিক কারাবদ্ধ হইবেক অথবা 
১০০ টাকা জরিমানা দিবে অথবা উভয় দণ্ড প্রাপ্ত হইবে” ইত্যাদি বাক্যাংশের তুলনা করলেই বুঝা যায়। 

শুধু তাই নয়, এ দণ্ডবিধির ৩নং ও ১১নং ধারায় যথাক্রমে “অসস্ভবে” ও “অসভ্ভাবে' প্রভৃতি প্রয়োগ 
এবং ১১নং ধারার স্থান বিশেষে ক্রিয়া বর্জন গদ্যের শ্রীরদ্ধিই সৃচিত করে। অবশ্য “কেহর”, 'মাইরপীট' 
প্রভৃতি অতৎসম বা দেশী শব্দ এবং “নিয়ম ঘটিবেক' প্রভৃতি অস্দ্ধ প্রয়োগ ও ছেদচিহেদ্র অভাব এ গদ্যের শালনীতার 
পরিপস্থী বলেই মনে করা যায় ॥ 

আঠারো শতকের শেষে দিকের সনদে দুরূহ আরবী-ফার্সী শব্দ প্রয়োগের কথা আগেই বলা হয়েছে। 
এ ধরনের প্রয়োগ উনিশ শতকের শেষার্ধেও দুনিরীক্ষ্য নয়। বতমান সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত ত্রিপুরার তামুশাসন ও 
আদালতী কাগজপত্র পর্যায়ভুক্ত ১৮৫৫ সালের চিিটির কথা এপ্রসঙ্গে স্মরণীয়। চিঠির ভাষা বেশ সহজ সরল 
হলেও “সবারতি' শব্দের প্রয়োগ পূর্ণ মর্মোদ্ধারে বিঘ্ন ঘটায় । এর কয়েক বছর পরেই কিন্তু বেশ বলিষ্ঠ গদ্য 
শৈলীর সন্ধান মেলে বীরচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেক উপলক্ষে প্রচারিত ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের রোবকারীতে। 
শতাধিক শব্দ সম্থলিত এ রোবকারীতে মোট দশটি বিদেশী শব্দ আছে কিনা সন্দেহ। যেগুলি আছে তার কোনওটি 
অপরিচিত নয়। আরবী “দায়রা” ও ইংরেজী “সেসন" শব্দের জোড়কলমে তৈরি “দায়ের সায়র"' কথাটি ভ্রিপুরা 
রাজ্যের বাইরেও প্রচলিত ছিল। ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের রোবকারীর ভাষা এমন সজীব ও সহজবোধ্য যে, পিত 
রামগতি ন্যায়রত্বের অনুসরণে বলা যায় যে, এঁ ভাষার প্রধান দোষ এই থে, অনায়াসে বুঝা খায়। 

এর বেশ কয়েক বছর পরে, যুবরাজ বীরচন্দ্রের ১৮৬৫ সালের ফৌজদারী আর্দালত সংক্রান্ত রোবকারীটির 
ভাষা দেখলে কিন্তু হতাশ হতে হয়। ঈশানচন্দ্রের রোবকারীর তুলনায় বীরচন্দ্রের উল্লিখিত রোবকারী ভাষার 
বিচারে অপকষ্ট বলাই সঙ্গত। সত্য কথা বলিতে কি বীরচন্দ্রের শাসনকালের গোড়ার দিকে দুরান্বয্ ও উপযুক্ত 

'প্রতিশব্দের অভাবে প্রশাসনিক ভার্ষা প্রাঞ্জল হয়ে ওঠেমি। অবশ্য এ সময়ের এমন নিদর্শনও চোখে পড়ে যার 
গদ্যভঙ্গি আকর্ষণীয়। নজীর হিসাবে সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত চাকলা রোশনাবাদের তালুক বন্দোবস্ত সংক্রান্ত ১৮৬৬ 
ও ১৮৬৭ সালের নিদর্শন দুটির উল্লেখ করা যায়। এ দুটি দলিলে ব্যবহাত আরবী-ফাসী শব্দের কোনওটি 
অপ্রয়োজনীয় ও দুর্বোধ্য নয়। ভাষাও বেশ সাবলীল। তাই মনে হয়, সনদের বাঁধাধরা ছকের বাইরে প্রশাসনিক 



ছাব্বিশ রাজগী ভ্রিপুরার সরকারী বাংলা 

কাজে রাংলা গদ্যের ব্যবহার ইতিপৃবে স্রু হলেও সে ভাষা বীরচন্দ্রের কথায় “সাধারণের বোধগম্য” “সূললিত সরল 
সাধুভাষা' হয়ে উঠতে কিছু সময় লেগেছিল এবং বীরচন্দ্রই সে কাজের সৃন্তরপাত করে যান সরকারী কর্মচারীদের 
দৃষ্টি, সেদিকে আকৃষ্ট করে। 

বীরচন্দ্রের আমলের প্রশাসনিক গদ্যের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার আগে উনিশ শতকের 
প্রথমার্ধের বাংলা গদ্যের প্রকৃত অবস্থাটা স্মরণ করা দরকার। এ সময়ে বাংলা গদ্যের ফাসঁ শুদ্ধির 
দিকে যতখানি জোর দেওয়া হয়েছিল তার কিছুটা যদি ভাষার বহতা খজ।য় রাখার দিকে পড়তো তাহলে 
রামমোহনের রচনাতেও ছেদ-চিহেগর অভাব বা দৃরান্বয় দোষ থাকতো কিনা সন্দেহ। তাছাড়া শত চেল্টা সত্বেও 
পাঠ্যপস্তকের বাইরে ফাসাঁর অনুপ্রবেশ ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি কারণ, চিঠিপত্রের কথ্যভাষা ততদিনে বহু 
ফাসাঁ শব্দ আত্মস্থ করে ফেলেছিল। অন্য দিকে ফাসাঁ শোধনের অত্যৎসাহের ফলে বাংলা গদ্য যে প্রাঞ্জলতা 
হারিয়ে “পণ্ডিতী গদ্যে পরিণত হয়েছিল ১৮৫২ সালে গুপ্তকপির “সংবাদ-প্রভাকর"-এ প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 
নিশ্নোদ্ধত রচনাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 

“গগনমণ্ডলে বিরাজিতা কাদন্বিনী উপরে কম্পায়মানা শম্পাসঙ্কাশ ক্ষণিক জীবনের অতিশয় প্রিয় হওত 
মূঢ় মানবমণ্ডলী অহঃরহঃ বিষয় বিষয়ার্ণবে নিমজ্জিত রহিয়াছে । পরমেশ প্রেম পরিহার পূরঃসর প্রতিক্ষণ প্রমদা 
প্রেমে প্রমন্ত রহিয়াছে । অস্থুবিষ্থসম জীবন চন্দ্রার্ক সদৃশ চিরস্থায়ী জ্ঞানে বিবিধ আনন্দোৎসব করিতেছে, কিন্তু 
ভ্রমেও ভাবনা করে না যে সে সব উৎসব শব হইল কি হইবে ।”১১ 

রামমোহন চেয়েছিলেন গদ্যের কাঠামোকে ব্যাকরণের নিয়মে সুদৃঢ় করে তুলতে । উপযুক্ত যতি চিহে্র 
অভাব ও দৃরান্বয়ের ফলে অর্থবোধে যে বাঘাত ঘটে সে কথা তিনিই প্রথম গদ্য লেখকদের স্মরণ করিয়ে 
দেন ১৮১৫ সালে। গদ্য লেখকদের প্রতি তাঁর উপদেশ হল: “বাক্যের প্রারস্তআর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা 

' বিশেষ মতে করিতে হয়। যে ২ স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা 
সেইরূপ ইত্যাদিকে পৃব্রবের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন । যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পথ্যন্ত 
বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন। কোন্ নামের সহিত কোন্ ক্রিয়ার অন্বয় 
হয় ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন যেহেতু এক বাক্যে কখন ২ কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে। 
ইহার কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থজ্ঞান হইতে পারে না।”*১২ 

রামমোহনের গদ্য রচনার বৈশিষ্ট্য যক্তিপরম্পরার সনিবেশ কৌশলে, ভাষার লালিত্যসাধনে নয়। 
সেজন্য প্রয়োজন ছিল বিদ্যাসাগরের মত একজন দক্ষ ভাষা-শিলীর | 

বিদ্যাসাগর মশায়ের গদ্য-শৈলীর বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তিনটি গুণের উল্লেখ করেছেন : 
(ক) কলাানৈপৃণ্য, খে) বন্তব্যর সবল, সুন্দর ও সুশঙ্থল প্রকাশ, গে) গদ্যভাষার উচ্ছঙ্খল জনতাকে সুবিভম্ত, 
সুবিন্যস্ত, সূপরিচ্ছম ও সুসংযত করে তাকে সহজ গতি ও কার্যকশলতা দান। 

বাংলা গদ্যকে কলামণ্ডিত এবং ছন্দোময় করে তোলার দুরূহ কাজ সুসম্পন্ন করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর 
মশায় যে সংস্কতক্ত পণ্ডিত বা বিদেশী লেখকদের অনুসরণে সংস্কৃত বা ইংরেজী ভাষার পদবিন্যাস রীতি 
অন্সরণের কথা চিন্তা করেন নি তাতেই বিদ্যাসাগর মশায়ের স্বকীয়তা ও মাতৃভাষায় জ্ঞানের পরিচয় সপরিহ্ফুট। 
আর মাতৃভাষার প্রতি তিনি যে কি গভীর মমতা পোষণ করতেন তারও দুর্লভ পরিচয় পাওয়া গেছে শ্লিপূুরার 
রাজার নামাঙ্কিত মোহর তাঁর চোখে পড়ার ফলে। ত্রিপুরার রাজদূত কর্ণেল মহিম ঠাকুরের ঘড়ির চেনের সঙ্গে 
ঝোলানো মোহরে বাংলা অক্ষর খোদাই দেখে বিদ্যাসাগর মশায় সহর্ষে বলেছিলেন, “তোমরা দেখ, বাঙ্গালা 
ভাষা রাজভাষা ।” 

সে যা হোক, বাংলা সাধু গদ্যের শ্রীরদ্ধিতে বিদ্যাসাগর মশায়ের অতুলনীয় দান সম্বন্ধে কোন দ্বিমত না 
থাকলেও তাঁর আবির্ভীবের আগে পর্যন্ত বাংলা গদ্য একেবারে 'উচ্ছঙ্খল জনতার" সামিল ছিল, এমন উত্তি 

১১ বিবিধ খণ্ড, বঙ্কিম শতবাষিক সংস্করণ, পঃ ৬৮। 
১২ বেদান্ত গ্রন্থ, রামমোহন গ্রস্থাবলী, হরফ প্রকাশনী প্ঃ ৭। 



সম্পাদকীয় পেরার্ধ) সাতাশ 

স্বীকার নয়৷ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালক্কার, রামরাম বসু প্রমুখ ফোট উইলিয়ম কলেজের গদ্য লেখকদের রচনাই শুধু 
নয়, এই প্রসঙ্গে ভ্রিপুরার তৎকালীন প্রশাসনিক গদ্যের কথাও বিস্মৃত হওয়া চলে না। বজ্জব্য যতদূর "সম্ভব 
সরল ও স্শঙ্খলভাবে ব্যক্ত করাতেই ন্রিপুরার প্রশাসনিক গদ্যের উপযোগিতা সমধিক অনুভূত হয়েছে। কিন্ত 
সে প্রসঙ্গ তোলার আগে বাংলা সাধু গদ্যের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আরও কিছু কথা বলে নেওয়া দরকার। 

বিদ্যাসাগর মশায় মাতৃভাষাকে এ্রশর্যময়ী করে তোলার যে সঙ্তান সাধনার সূচনা করেন, বঙ্কিমচন্দ্র 
সেই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সাময়িকপন্দরে ঘিনি পণ্ডিতী-গদ্যে হাত পাকাতে সুরু করেন, 
দ্ু দশক পরে সেই বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা হয়ে উঠলো বাংলা গদ্য সাহিত্যের সার্থক নিদর্শন। সত্যি কথা বলতে 
কি বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের মত দুই মহান গদ্য-শিল্পীর হাতের ছোঁয়া না পেলে বাংলা গদ্যের এত দ্রত 
জল্মান্তর ঘটতো কিনা সন্দেহ । 

বাংলা গদ্যশৈলীর এই ব্রমপরিণতির কথা মনে রেখেই ব্রিপুরার প্রশাসনিক গদ্যের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে 
আলোচনা সৃরু করা যায়। তামুশাসনের বাইরে ন্রিপুরার প্রশাসনিক গদ্যের কিছু নিদর্শন যে দ্বিতীয় রত্বমাণিক্যের 
রাজত্বকালে পাওয়া গেছে সে কথা আগেই বলা হয়েছে। সে রকম কিছু নিদর্শন ছাড়া প্রশাসনিক কাজে 
বিশেষ করে আইনের খসড়া তৈরির কাজে বাংলা গদ্য ব্যবহারের ধারাবাহিক নিদর্শন মহারাজা 
বীরচন্দ্র মাণিক্যের সময় থেকেই পাওয়া গেছে। স্বয়ং মহারাজা ১২৮৩ ভ্রিপূরাব্দের অর্থাৎ ১৮৭৩ সালের শ্বীঃ) 
১ আইনের হেতুবাদে এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন-“এই ব্রিপ্রার স্বাধীন রাজত্বে ভূতপূর্ব মহারাজগণের রাজত্ব সময়ে 
যদ্যপি নানা বিধান প্রচলিত হইয়াছে বটে কিন্ত যথানিয়মে সেই সকল বিধান শ্রেণী ও লিপিবদ্ধ না থাকা 
প্রযুক্ত অসীম অস্বিধার কারণ হইয়াছে”, .*: 

সুতরাং ধরে নেওয়া যায় যে, রাজকীয় আইন-কানুন বাংলা ভাষায় যথাবিধি লিখিতরূপে প্রচার করার 
মত সুকঠিন কাজের সূচনা হয় বীরচন্দ্রের সময়ে । ত্রিপুরা রাজ্যে আধুনিকতার তিনি অগ্রদূত। তখনও রবীন্দ্রনাথের 
সঙ্গে পরিচয় না হলেও বাংলা দেশের সংস্কৃতি ও বাঙ্গলা সাহিত্যের সঙ্গে বীরচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তিনি যে 
শুধু বিচক্ষণ নন, সূঅধীতি, কলারসিক ও দূরদর্শী রাজা ছিলেন তার দু'টি বড় প্রমাণ হল : কিশোর রবীন্দ্রনাথের 
রচনায় "বৃহৎ ভবিষ্যতের সচনা” উপলব্ধি ও তাঁকে অভিনন্দন জাপন এবং সাধারণের বোধগম্য প্রচলিত সুললিত 
সাধৃভাষায় আইন তৈরি ও প্রশাসনিক কাজ চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ। আশ্চর্যের কথা, বীরচন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত 
ঘোষণার পাঁচ বছর পরে ১৮৭৮ সালে বঙ্কিমচন্দ্র “বঙ্গদর্শনে' “বাঙ্গালা ভাষা” শীর্ষক প্রবন্ধে ভাষাকে সকলের 
বোধগম্য করে তোলার প্রয়োজনের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে লেখেন--“যে রচনা সকলেই 
বুঝিতে পারে এবং পড়িবামান্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা ।” বীরচন্দ্রের 
সাহিত্যিক দৃরদৃষ্টির প্রসার সম্বন্ধে আরও বড় বিস্ময় জমা আছে মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মার 
পৃস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা “আবর্জনার ঝুড়িতে”। যে-মধুস্দন বাংলা নাটক ও প্রহসনে প্রথম নিখুত কথ্যগদ্য 
প্রবর্তন করলেন, যে-বঙ্কিমচন্দ্র সাধ গদ্যের আদর্শ নজীর দেখালেন তাঁর উপন্যাসে-বাংলা সাহিতোর সেই দুই 
প্রতিভাধর কবি-সাহিত্যিকের রচনার ভয়সী প্রশংসা করেও বীরচন্দ্র নাকি বলেছিলেন, বাংলা সাধু ও চলিত 
ভাষার মধ্যে শেষ পর্যন্ত চলিত ভাষাই সাহিত্যে স্থায়ী হবে। পরবতাঁকালে বঙ্কিমচন্দ্রও চলিত ভাষাকেই শ্রেয় 
বলে ঘোষণা করেছিলেন সত্য কিন্তু তিনি নিজে লিখেছেন সাধু ভাষায়। চলিত ভাষায় লিখলে বঙ্কিমচন্দ্রের 
রচনা আরও হৃদয়গ্রাহী হত কিনা সে প্রশ্ন আজ অবান্তর । মহারাজা বীরচন্দ্র চলিত ভাষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
আশাবাদী ছিলেন। তবু যে প্রশাসনিক কাজে চলিত ভাষার বদলে সুললিত সরল সাধু ভাষা ব্যবহারের স্বপক্ষে 
মত প্রকাশ করেন তা নেহাৎ অকারণে নয়। 

১৮৫৫ সালে প্যারীচাঁদের উপন্যাসে, ১৮৫৮ সালে মধুস্দনের নাটকের সংলাপে, ১৮৬২ সালে কালী- 
প্রসন্নের নক্জায় কথ্যভাষার প্রয়োগ দেখা গেলেও সে ভাষা অনেক দিন পর্যন্ত শিক্ষিত সমাজের মন জয় করতে 
পারেনি বঙ্কিমচন্দ্রের সমর্থন সত্ত্বেও। হুতোমের জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ কথ্যভাষার ব্যবহার নয়--কাহিনীতে 
ব্যঙ্গরসের প্রাচ্র্য। হুতোমের ভাষাও কিছু অনিন্দ্যসুন্দর নয়। এ প্রসঙ্গে ডক্টর সৃকুমার সেন মহাশয়ের মন্তব্য 
প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, “একেবারে উপভাষা-ে"ষা কথ্যভাষায় লেখা হওয়াতে রচনা নেহাত খেলো হইয়া 
গিয়াছে। এ ভাষায় ব্যঙ্গ-উপহাস ছাড়া কিছু জমে না।” হুতোমের এ ভাষার তুলনায় শত গুণে ঝরঝরে সুন্দর 
চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন মধুস্দন তীর প্রহসন-নাটকে ; কিন্ত কাহিনীর নতুনত্ব, ছন্দের বৈচিন্ত্য ও কাব্যের 
সামগ্রিক সৌন্দর্যে পরিতৃপ্ত মন ভাষার বৈশিষ্ট্যের কথা আর তলিয়ে ভাবে নি। 



আটাশ রাজগী শ্রিপূুরার সরকারী বাংলা 

মহারাজা বীরচন্দ্র শুধু রসবেত্তা নন, প্রকত ভূয়োদশীঁও বটে। তিনি বঝেছিলেন, যতই মনোহারী হোকনা 
কেন, রস-সাহিত্যের ভাষা যেমন প্রশাসনের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে না, সবোধ্য ও সহজ, সরল হওয়া সত্ত্বেও 
সমাজে অবজাত নিছক কথ্যভাষাও তেমনই রাজভাষার মর্যাদা বূদ্ধি করতে পারবে না। তাই বহ্ছিমী বা হাতামী 
ভাষার পরিবর্তে বিদ্যাসাগরী ভাষাকেই আদর্শ মনে করা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুবাদের 
মধ্যে দিয়ে বাংলা গদ্যকে সংহত ও সললিত করে তোলেন । বীরচন্দ্রও চেয়েছিলেন প্রশসনিক গদ্যকে সুজিত 
সাধ ভাষা রূপে গড়ে তুলতে । কিন্তু এক্ষেত্রেও বীরচন্দ্রের বিচক্ষণতা লক্ষ্যণীয় । প্রশাসনিক ভাষা যে সাহিতোর 
ভাষা নয়, কেজো ভাষা, তা জানতেন বলেই প্রশাসনিক গদ্মকে হুবছ বিদ্যাসাগরী গদ্যে পরিণত মা করে 
একটা পৃথক মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ফেরা কেজো ভাষার একটা শোভন রূপই 
ফুটে উঠেছে ভ্রিপুরার প্রশাসনিক ভাষায়। এ ভাষা কথ্যভাষার প্রভাব যেমন সম্পূর্ণ এড়িয়ে যায়নি, তেমনই 
সাধু গদ্যের শোভন রূপের মর্যাদাও হারাতে চায়নি । এ গদ্যে যেমন তৎসম, তত্ব শব্দ আছে, তেমনই আছে 
দেশী, আঞ্চলিক, আরবী-ফার্সী, ইংরেজী ও পাহাড়ী শব্দসস্তার ও প্রয়োগবৈচিন্র্য। তৎসম-তভ্তভব শব্দের সঙ্গে 
পরিচিত অ-তৎসম ও মৌখিক শব্দের সংমিশ্রণে এ গদ্য সহজবোধ্য ও ভাব প্রকাশে সমর্থ হয়ে উডেছে। 
মাঝে মাঝে কথ্যরীতি সুলভ ক্রিয়াপদের বক প্রয়োগও এ গদ্যকে খেন আরও সজীব করে গ্লেছে। 
এ গদ্যের কাঠামো তৈরি হয়েছিল তামুশাসনের প্রয়োজনে । বীরচন্দ্র-রাধাকিশোর মাণিক্যের আগ্রহাতিশয্যে সে 
কাঠামো নব কলেবরে সাজানো হয়েছে। লোকবেদ্/তাই এ গদ্যকে দীর্ঘ পরমায়ু জুগিয়েছে। 

বীরচন্দ্র ১ নং নিয়মাবলী মতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার-ব্যবস্থাকে “যুগোপযোগী” ও সাধারণের 
বোধগম্য করে তুলতে চেয়েছিলেন এ নিয়মাবলীর ভাষায় তৎকালস্লভ সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার করা হয়েছে 
প্রশাসনিক ভাষাকে মর্যাদাসম্পন্ন করে তোলার অভিপ্রায়ে। রচনায় যতি-চিহেণ্র বিরলতা ও দুরান্বয় ছাড়া ভাষাগত 
বিশেষ কোন শৈথিল্য এবং ভাবগত অস্পম্টতা এঁ গদ্যে দেখা যায় না। বক্তব্যকে বোধগম্য করে তোলার 
উদ্দেশ্যে এ মিয়মাবলীতে শুধু ইংরেজী শব্দের প্রতিবর্ণই নয়, ইংরেজী শব্দের সঙ্গে বাংলা প্রত)য় পর্যন্ত স্থচ্ছদ্দে 
জুড়ে দেওয়া হয়েছে । যতি-চিহ বিশেষ না থাকলেও বিভিন্ন ধারার অন্তত্স্ত উপ-বাক্যগুলির গঠনগুণে সে 
প্রয়োজন ততটা অন্ভূত হয় না। 

সাধারণভাবে এগদ্োর কার্যকারিতা স্বীকার্য হলেও বিভিন্ন হাতে বিভিন্ন আদেশের খসড়া ইত্যাদি তৈরি 
হওয়ার ফলে প্রশাসনিক ভাষা অবশ্য আগাগোড়া ভ্রুটিমুক্ত থাকতে পারেনি । অপট্ু খসড়া-রচয়িতার হাতে 
বসানো অবাঞ্জিছত বা অশুদ্ধ সন্ধিযৃত্ত শব্দ বা পদ ভাষাকে কোথাও কোথাও আড়ম্ট করে তুলেছে। খেমন 
দেখা যায়, ১৮৮৩ সালের মেমো ৩৩০৭ সেহার নিশ্নোদ্ধত অংশে ;-- 

“অতীত বর্ষের কার্যকলাপ সমালোচনা ও স্থানীয় অবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং প্রতি বর্ষের ভিখিত 
যেরূপ কার্য করিলে অতীত বর্ষের অভাব বিদুরিত হইয়া শাসনের উৎকর্ষতা প্রজাপুজের সুখস্থচ্ছন্দতা ও 
রাজ্যের আয় বদ্ধি হইতে পারে তদ্বিষয়ের প্রস্তাবনা সংক্ষেপে কর্তৃ পক্ষের নিকট গোচর করার, সালতামামী 
রিপোর্টে প্রস্তত হইতেছে জানা যায়, কেবল বিচার শিক্ষা এবং চিকিৎসাদি সম্বন্ধীয় অতি সংক্ষিপ্ত চ্টেটমেন্ট 
প্রস্তত হইয়া ইংরেজী বিভাগের উদ্দিশ্যানূসারে কার্য্য চলিতেছে তদ্বারা সালতাম।মী রিপোর্টের মহদুচ্দশ্য কিছুই 
সংশোধিত হইতেছে না।” 

অবাঞ্িছত সন্ধি, অশুদ্ধ শব্দ না থাকায় ও অন্বয় গুণে এ মেমোর পরবতী অনুচ্ছেদটি কিন্তু বেশ 
সহজবোধ্য। 

কোনও কোন খসড়ায় নওর্থক প্রয়োগও শুনতিকটু যেমন, ১৮৮৬ সালের ৮ নং মেমোতে লেখা হয়: 
“জঙ্গল আবাদী ভূমি ব্যবস্থা সম্বন্ধে পুর্ব হইতে যে সকল রীতি ও নিয়ম চলিয়া আসিতেছে এই মেমো দ্বারা 
তাহার কোন নিয়ম ও রীতি না হইয়া না থাকিলে তৎসমুদয়ের কোন বাধা হইবে না।” অথবা ১৮৮৬ সালের 
১৭৫ নং মেশোয় লেখা ॥...-.০ “ইহাতে ঘটনাবিশেষে প্রাথিগণের সমূহ ক্ষতি না হইতে পারে এমন নহে।” 

মাঝে মাঝে ব্রিয়াপদের ব্যবহারেও আড়ুম্টতা চোখে পড়ে । “কীর্ত্নের কার্থ্য প্রচলিত প্রথানুসারে সম্পন্ন 
করিয়াছিল না” জাতীয় প্রয়োগ অন্তত ১৮৯৭ সালের মেমোতে প্রত্যাশিত নয়। 

প্রশাসনিক ভাষায় এরকম নানা ব্যাকরণগত ত্রুটি মাঝে মধ্যে চোখে পড়লেও মহারাজাদের চিঠিপন্্ের 
ভাষা ছিল রীতিমত সুন্দর । ১৮৮৬ সালে বীরচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি ও রবীন্দ্রনাথকে লেখা বীরচচ্দ্রের 
চিঠির ভাষা অভিন্ন । এ একই ভাষাতে রাধাকিশোর মাণিক্য দীর্ঘকাল ধরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পল্নালাপ করেছেন। 



সম্পাদকীয় (পরার্ধ) উনন্তিশ 

সেই সব চিঠিতে তত্ব শব্দ ও চলিত বাক্যাংশের সুষ্ঠ প্রয়োগ এবং পরিমিত বাক্যে হাস্যরস পরিবেশন-পটুত্ব 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 

বীরচন্দ্র প্রবতিত প্রশাসনিক ভাষা যে ক্রমশ সাবলীল হয়ে উঠছিল রাধাকিশোরমাণিকের রাজত্বের 
গোড়ার দিকের নিদর্শনেই তার প্রমাণ মেলে। জমিদারী সংক্রান্ত নিয়মাবলীর মত জটিল বিষয়ও যে কত 
সহজবোধ্য ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায় তার নজীর সঙ্কলনের অন্তভুত্ত রয়েছে ১৯০৪ সালে প্রচারিত লাহারপুর 
জমিদারীর জরিপ সংক্রান্ত নিয়মাবলীতে। 

ত্রিপুরার প্রশাসনিক কাজে বাংলা ভাষার দীর্ঘকাল ধরে প্রচলনের মূলে ছিল ত্রিপুরার রাজাদের, বিশেষ 
করে বীরচন্দ্র ও রাধাকিশোর মাণিক্যের বাংলা ভাষার প্রতি অকন্রিম অনুরাগ ও বাংলা ভাষার প্রসারে সদাসতক 
দৃষ্টি। রাধাকিশোরমাণিকেরর আমল থেকে প্রশাসনিক কাজকর্ম বৃদ্ধির ফলে প্রশাসনিক ভাষার ব্যবহারও ক্রমশ 
রদ্ধি পেতে থাকে । শুধু যে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের উপযুক্ত মানসিকতার অভাবের ফলেই ভাষায় ইংরেজী শব্দ 
বা বাক্যাংশের অনপ্রবেশ ঘটতে থাকে তা বলা চলে না। কারণ এ একা মেবাছিতীয়ম স্বরূপ গুশাসনিক ভাষায় 
যাঁরা কাজ চালাতেন তাঁদের সামনে এমন কোন রচনাদর্শ বা উপযুক্ত শব্দভাগার ছিল না যার সাহায্যে 
আধুনিক ছাঁচে ঢালা প্রশাসনের নতুন নতুন নিয়ম, বিধান বা নির্দেশ সহজে বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করতে 
পারেন। তাছাড়া ইংরেজ সরকার প্রবতিত ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার আদর্শে প্রশাসনিক কাঠামো ও আইন- 
কানূুনের সংস্কার সাধনসূত্রে প্রশাসনিক ভাষা ইংরেজী ভাবধারা ও প্রয়োগ রীতির প্রভাবমুক্ত থাকেনি । যেমন 
১৯০৩ সালের ২৭শে আধাতু প্রচারিত “পাব্বত্য প্রজাদের ঘরচূক্তিতর হার সংশোধন” সংক্রান্ত রাজকীয় আদেশের 
৪ নং ধারায় বলা হয়।-- 

“সন্প্রতি গত দুই বৎসর পর্যন্ত জমা কমির জন্য রিয়্াং প্রজাগণ পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিয়া আসিতেছে 
নোয়াতিয়া প্রজাগণও তদ্দুপ প্রার্থনা করিয়াছে ইহাদিগের এই প্রার্থনা শ্রবণযোগ্য। হিরা এতৎসম্বন্ধে 
বিশেষ আলোচনা করিয়া স্থির করা গিয়াছে ষে বর্তমান সময়ে সমস্ত পবর্বতে ১২ ২৮. ৩. ৪ ৫. ৬ এবং 
৮২ টাকা এই যে ৭টি ঘরচুক্তি খাজানার হার প্রচলিত আছে তৎস্থলে আপাততঃ তিনটি হার ধার্য করিলে 
ভাল হয়।” 

ইংরেজী আইনের আদর্শে রাজকীয় আইনের খসড়া রচনা করতে হয় বলে ইংরেজী বাক্য বা বাক্যাংশের 
ভাবানুবাদ ও পারিভাষিক শব্দ সুন্টির দিকে বেশি লক্ষ্য রাখতে হয়। এর ফলে কোন ও কোন ক্ষেত্রে পদ- 
বিন্যাস রীতি যেমন অন্পবিস্তর প্রভাবিত হয়েছে, তেমনই বাংলা ভাষার শব্দসম্তরও হয়েছে সমৃদ্ধ। শুধু সৈকালের 
প্রশাসনিক গদ্যই বা কেন, আধুনিক সাহিতিকদের লেখা সাধু ও চলিত--উভয় ধারার পদ্যবিন্যাসও ইংরেজী 
পদবিন্যাস রীতির দ্বারা প্রভাবিত। সে প্রভাবের ফলে ভাষায় প্রয়োগ বৈচিন্ত্য দেখা গেছে, ভাষার এ্রখর্যও বুদ্ধি 
পেয়েছে। 

বিদ্যাসাগরী রীতিতে অবিমিশ্র বাংলা পদবিন্যাস রীতি অনুসরণ প্রশাসনিক ভাষার ক্ষেত্রে সম্ভব হয় নি 
কারণ সমগ্র প্রশাসনকে ক্রমশই আধুনিক করে তোলার প্রয়োজন ও প্রচেন্টাই তখন সমধিক । তাই বহক্ষেত্রেই 
ইংরেজী আইনকানূনের ভাবানুবাদ করে বাংলা আইন-কানুন তৈরি করতে হয়েছে। ভ্রিপুরার আইন-কানুনের 
খসড়া রচয়িতাদের কৃতিত্ব এই যে, তাঁরা কলিকাতা ইন্ডিজিনাস লিটররি ক্লাব" ও “ভার্ণাকিউলার লিটারেচর 
সোসাইটি” ইত্যাদির অনুসরণে ইংরেজীর আক্ষরিক অনুবাদ না করে ভাবানুবাদের দিকে নজর দিয়েছিলেন । 
অনুবাদকালে বাংলা পদবিন্যাস রীতি যথাসম্ভব রক্ষা করার প্রয়াসও লক্ষ্যণীয় যেমন, “০9195 ০01 1116 171170055 
৪00 105010811077$ ০1 018 00801011০07 17110136615 210 [650০০10111) 50101000 (০0 [7]. 11. 1৬121181218 

৮12101198, 03218000101 111001718(101).৮ এই বাক্যটি বাংলায় লেখা হয়--“মহামান্য মন্ত্রীপরিষদের 
কার্যবিবরণী ও নির্ধারণসমূহের প্রতিলিপি গোচর প্রার্থনায় সসম্ভ্রমে শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাতে পেশ হয়”। অথবা 
0 18000956089 9৮০: 01 01115101116 (116 ৫0910100110 00110911700 ৮/101) 20010101180 1001105 ০01 

(116 7901165 01 153০.” এই বাক্যাংশের অনুবাদে লেখা হয়, “সংসৃল্ট বিভাগ হায়ে বিবেচ্য বিষয়সমূহের 
যথাযথ উত্তর প্রেরণের বাসনায় নিবেদন।” অবশ্য “লিপি করিতে হইবে" “পন্থা উন্মুক্ত হইবে" “অধ্যয়ন 
করিতে অগ্রসর হয় নাই” এডিবিসনের উপর স্থাপিত বিদ্যালয়” মাসের ওরা তারিখ মধ্যে একদা ইত্যাদি কিছু 

। আসার্থক প্রয়োগও 'মাঝে মধ্যে দেখা যায়। 



ন্রিশ | রাজগী ভ্রিপুরার সরকারী বাংলা 

ভাষান্তরের প্রয়োজনে উপযুক্ত প্রতিশব্দ স্ম্টি ভ্রিপুরার প্রশাসনিক ভাষাকেই শুধু নয়, সমগ্র বাংলা 
ভাষার শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে বললে অত্যুক্তি হয় না। ভরিপুরার প্রতিবেশী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে সরকারী 
কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরবর্তীকালে এবং তদনুসারে 
গঠিত 'পরিভাষা সংসদ” পরিভাষা সঙ্কলনের কাজ সুরু করেন। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যে তিনটি 
স্তবক প্রকাশিত হয় এবং পরের বছর এ তিন খণ্ড একন্রে পুনমুদ্রিত হয়। চতুর্থ ও পঞ্চম সবক প্রকাশিত 
হয় যথাক্রমে ১৯৬৩ ও ১৯৬৪ সালে। ূ 

ভ্রিপূরায় পরিভাষা কোষ সঙ্কলনের কাজ চলছে। দীর্ঘকাল সরকারী কাজে বাংলা চালু থাকার 
ফলে ব্রিপ্রার প্রশাসনিক ভাষা এককালে বহ পারিভাষিক শব্দে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। সে যৃগে পশ্চিমবঙ্গের 
মত কোন পরিভাষা সংসদ ছিল না ভ্রিপূরায়, ছিল না পণ্ডিতদের দিয়ে পরিভাষা অন্মোদন করিয়ে নেওয়ার 
অবকাশ । ভাষান্তরকালে প্রয়োজনের তাগিদে নিত্য নতুন পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করতে হয়েছে 'বাঙগলানবীশ' 
কর্মচারীবর্গকে। প্রতিশব্দ প্রয়োগ করার সময় কোনও রকম সংস্কারের বশবতী না হয়ে পরিচিত ও বোধগম্য 
শব্দই তাঁরা বেছে নিতেন বলে ব্ররিপূরার প্রশাসনিক ভাষা কোন দিন পারিভাষিক শব্দ-কন্টকিত হয়মি। বহু 
আরবী-ফার্সীঁ, গ্রাম্য, তত্ভব ও তৎসম শব্দের সঙ্গে আর্দিবাসী সমাজে প্রচলিত শব্দ, ইংরেজী শব্দ ও প্রতিবর্ণ 
শ্রিপুরার প্রশাসনিক ভাষায় স্বচ্ছন্দে ব্যবহাত হয়েছে। 

পরিভাষা প্রসঙ্গে বাঙ্গালা দেশের কথাও উল্লেখযোগ্য । সে দেশে বাংলা পরিভাষা সঙ্কলনের সূত্রপাত 
পাক সরকারের আমলে হলেও “বাঙলা একাডেমী” পরিভাষা কোষ প্রথম প্রকাশ করেন ১৯৭২ সালে। ্লিপুরায় 
বহুকাল ধরে ব্যবহাত পারিভাষিক শব্দের গুণাণণ বিচারের চেষ্টা না করে এখানে একটি তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত 
তালিকা করে দেওয়া হল। 

ইংরেজী শব্দ পশ্চিমবঙ্গ পরিভাষা সংসদ বাঙলা একাডেমী ত্রিপুরায় প্রচলিত 
কত প্রতিশব্দ কৃত প্রতিশব্দ প্রতিশব্দ 

90010101091 অবর অতিরিভ্ত অতিরিত্ত 

পে, নিযুক্তক এজেন্ট এজেন্ট 
87001102011 আবেদক আবেদনকারী আবেদনকারী 

08510 ০0081101) মৌল শিক্ষা বনিয়াদী শিক্ষা বৃনিয়াদী শিক্ষা 

০0110101018] সপ্রতিবন্ধ শতাধীন শতাধীন 

00171508660 উপগৃহীত ॥ বাজেয়প্ত বাজেয়প্ত 
0017060010019] বিশ্রব্ধ গোপনীয় গোপনীয় 

০01700191 পরিপত্র সাকলার সার্কুলার 

097)021159(079 8119%/1০ পৃতিঅধিদেয়, ভাতা [| পরিপূরক ভাতা ক্ষতিপূরণ ভাতা 

06111160 ০0109 সত্যায়িত নকল জাবেদা নকল সত্যায়িত নকল 

001110-199 বিচারদোয়ক, রসুম রস্ম রস্ম 
0009 01 01011111001 [00০৫0116 দণ্ুপ্রণালী সংহিতা ফৌজদারী কার্যবিধি ফৌজদারী কার্যবিধি 
0011685 মহাবিদ্যালয় কলেজ কলেজ. 
০0117010009 সমিতি কমিটি কমিটি 

001)09510 191)500 আমানত অতিপন তমাদি জমা তমাদি 
161061 01 01601 আকর্লপন্র খণপল্র খণপন্র 

710৮9110779 অবেক্ষাধীন শিক্ষানবিসি শিক্ষানবিসি 
[07160600171 পব দৃষ্টান্ত নজির নজির 
1017710191706 প্রোষিতক ইরসাল চালান অথপ্রেরণ 
501951)21 বির্ুয়িক বিক্রেতা বিক্রেতা 

১1101100016 কীটপোষণ রেশম চাষ রেশম চাষ 



সম্পাদকীয় (পরার্ধ) একন্রিশ 
বলাবাহুল্য, তালিকাটি পূর্ণাঙ্গ ও নিবাচিত নয়, তবু বুঝতে দেরী হয় না যে, বাংলা প্রতিশব্দের একটা 

সর্বভারতীয় রূপ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে অতিমান্তায় সংস্কৃতের দ্বারস্থ হওয়ার ফলেই পশ্চিমবঙ্গের পরিভাষা 
কোষে এমন কিছু প্রতিশব্দ স্থান পেয়েছে যেগুলির সহজ ও পরিচিত রাপ ভ্রিপূরা ও বাঙলা দেশে গুচ্ঘলিত। 
পরবর্তীকালে অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের পুনরুজ্ভীবিত পরিভাষা সংসদ প্রতিশব্দগুলিকে যথাসম্ভব সহজ ও সরল 
করার চেস্টা সুরু করেন। ত্রিপুরার পরিভাষার মধ্যে প্রতিশব্দ ছাড়া ইংরেজী প্রতিবর্ণের ব্যবহার এবং 
মূল শব্দের অনুসৃতিতে হৈচৈ এস্তাহার", 'এডিকং, “রণগণ্তী' ইত্যাদি নতুন শব্দও স্থান পেয়েছে। 

মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিকের আমল থেকেই রাজগী ভ্রিপূরার সরকারী ভাষা রূপে বাংলার বাবহার হতে 
থাকলেও ইংরেজী শিক্ষিত কর্মচারীদের হাত দিয়ে মাঝে মাঝে ইংরেজীতে আদেশ প্রচারের ঘটনা মহারাজা 
রাধাকিশোরমাণিক্যের সময় থেকেই ঘটেছে। ১৯০৮ সালে বাংলার বদলে ইংরেজীতে আদেশ প্রচার হওয়ায় 
মহারাজা রাধাকিশোরমাণিক্য ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হয়ে মন্ত্রীমহাশয়কে যে চিঠিখানি লেখেন--বাঙ্জলা ভাষার অক্ষয় 
সম্পদ-সেই এতিহাসিক চিঠিটি এই সঙ্কলনের শেষভাগে প্রদত্ত চিন্রবলীতে প্রেট নং ১এ রূপে মুদ্রিত হয়েছে। 

রাধাকিশোরমাণিক্য রাজকীয় আদেশপত্রের ওপর ইংরেজীতে নামের আদ্যাক্ষর সমন্বিত স্বাক্ষর করলেও 
আদেশ লিখতেন বাংলায়। তাঁর উত্তরস্রী বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্য ইংরেজী মেশানো বাংলায় আদেশ জারী 
করতে সুরু করেন। যেমন, ১৯১১ সালের ১ নং মেমোতে লেখেন--“২৬শে আষাতি উক্ত 00101101] 17001117% 
হওয়া আমার অভিপ্রায়, অন্যথা না হয়-প্রথম (চাকলা বাজেট) ০০7০1] এ আলোচিত হইবে পরে 51816 
3818০! সম্বন্ধে আলোচিত হইবে। আমার এই অভিপ্রায় সম্বন্ধে সদস্যদিগকে উপযুক্ত সময়ে 17001718110 
দেওয়া সঙ্গত।” 

দুঃখজনক হলেও একথা সত্য যে এ সময় থেকে প্রশাসনে ইংরেজীভাবাপন্ন কর্মচারীদের প্রভাবে 
প্রশাসনিক ভাষায় ইংরেজীর ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। ১৯১৪ সালে রবীন্দ্রনাথের স্লেহধন্য, ভ্রিপূরার রাজকলের 
সুযোগ্য উত্তরসূরী তদানীন্তন মন্ত্রীবাহাদুর মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা বাহাদুর “আফিস ও আদালত- 
সমূহে বাংলা ভাষা ব্যবহাত হওয়া সম্বন্ধীয় ৩ নং সাকৃলারে জানান,- “এরাজোর আফিস ও আদালতসমূহর 
প্রচলিত ভাষা বাঙ্গালা এবং সব্বববিধ রাজকার্য্যে আবহমান কাল হইতে বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহাত হইয়া আসিতেছে। 
এই নিয়ম অক্ষুণ্ন রাখা স্বগীয়ি মহারাজ বাহাদুরগণের অতিপ্রেত ছিল। এই অভিপ্রায় সংসাধনে।দ্দেশ্যে প্রাতঃ- 
স্মরণীয় স্বীয় মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য ১২৮৪ ভ্রিপুরাব্দে “নিম্পত্তিপন্রাদি লিখিবার আইন” শীর্ষক এক বিধি 
প্রচার করিয়াছিলেন, বর্তমান সময়েও তাহা প্রচলিত ও প্রবল আছে। পরমপূজ্য স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর 
মাণিক্য বাহাদুর লিখিত এবং বাচনিকরূপে এবিষয়ে স্বীয় অভিমত বারম্থার কম্মমচারীদিগকে জানাইয়াছেন। 
তাঁহাদের এই কল্যাণকর মহদ্দিভিপ্রায় সসম্মানে প্রতিপালন করা রাজকশর্মচারী মান্রেরই কর্তব্য । কিন্ত অধুনা কোন 
কোন স্থলে তাহার বৈলক্ষণ্য ঘটিতে দেখা যাইতেছে। 

“সবর্ববিধ রাজকাধয্যে বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োগ এবং তদুপলক্ষে ভাষার উৎকর্ষ বিধান করা শ্রীশ্রীযুত মহারাজ 
মাণিক্য বাহাদুরেরও একান্ত অভিপ্রেত। অতএব পলিটিক্যাল বিভাগ সংসূল্ট বিষয় বা বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থল 
ভিন্ন, আদালত ও আফিসসমূহের কাগজপন্ত্রে বাঙ্গালা ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষা ব্যবহার করা সঙ্গত হইবে না।” 
এই হশিয়ারী সত্ত্বেও সংক্রামক ব্যাধির মত ইংরেজী বাক্য বা বাক্যাংশের উৎপাত থেকে রক্ষা পায়নি প্রশাসনিক 
বাংলা ভাষা। এমন কি, আদালতে বিচার বিভাগের যে রায় দীর্ঘকাল ধরে অবিমিশ্র বাংলায় লেখার একটা 
'রীতি গড়ে উঠেছিল ১৯৩০ সালের পর থেকে সেই রীতি লঙ্ঘন করে বাংলা বাক্যে ইংরেজীর শিশ্রণ চলতে 
থাকে যেমন, ১৯৩২ সালের এক নায়ে লেখা হয় ১ ১০০০০০, এরাপ 79041 56০01০7গলিকে 50110019 001750186 

করাই নিয়ম।” 

তবে বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্যের শাসনকালেই প্রশাসনিক ভাষা যে কত সংহত ও শোভন এবং ড্মিদানের 
ভাষাও যেকত সহজ ও আধুনিক হয়ে ওঠে তার নজীর হিসাবে সঙ্কলনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সঙ্কলিত রাজকুমারী 
মধূমালতী দেবীর বিয়ে উপলক্ষে বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্য কর্তৃক প্রদত্ত ভূমিদানপঞ্রের প্রথমাংশ এখানে তুলে 
দেওয়া হল। 

“অদ্য এই শুভদিনে বিবাহবাসরে তোমার যৌতুক স্বরাপ নিম্নলিধিত খাসের ভ্মিখণ্ড দান করা গেল। 



বন্রিশ রাজগী ভ্রিপুরার সরকারী বাংলা 

শ্রীভগবানের কৃপায় তুমি সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া সুখে ও স্বচ্ছন্দে পুন্রপৌন্রাদি উত্তরাধিকারী ক্রমে উজ্ত সম্পত্তি 
ভোগ দখল করিতে রহ, ইতি। সন ১৩২৯ ভ্রিপূরা, তারিখ ১৬ই অগ্রহায়ণ ।” 

বীরেন্্রকিশোরের উত্তরসূরী মহারাজা বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্যের রাজত্বকাল ১৯২৩ থেকে ১৯৪৭ সাল 

পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে প্রশাসনিক ভাষা আরও সংহত ও প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সঙ্কলিত 

১৯২৭ সালের ১৬ই ভাদ্রের আদেশপন্ত্রের নিম্নোদ্ধুত অংশটি প্রসঙ্গক্রমে লক্ষ্যণীয়। 

“রাজমালা সংক্রান্ত কার্য্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এপক্ষের তত্বাবধানে এপক্ষের প্রাইভেট সেক্রেটারী কন্ত.ক অতঃপর 
পরিচালিত হইবে। উক্ত প্রাইভেট সেক্রেটারী রাজমন্ত্রীর অনুরূপ ক্ষমতায় এতৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্যনিব্বাহ 
করিবে এবং তাহার নিদ্দেশমত এবিষয়ে এপক্ষের এসিস্ট্যান্ট প্রাইভেট সেক্রেটারী সাহায্য করিবে।” 

সূনির্বাচিত অর্থব্জক শব্দ সমাবেশ ও প্রয়োগনৈপুণ্যে এই প্রশাসনিক ভাষাই যে শেষ পর্যন্ত আবেগপূর্ণ 
চিন্তা-ভাবনা রূপায়ণের শত্তি অজন করেছিল তার নমুনাও ১৯২৮ সালে কুমিল্লা শহরে আঞ্জুমান-ই-ইসলামিয়া” 
প্রতিষ্ঠানের অভিনন্দনের উত্তরে মহারাজার ভাষণের নিম্নোদ্ধুত অংশেই সুপরিষ্ফুট। 

«“আপনাদিগের প্রদত্ত অভিনন্দনে আপনারা আমার প্রতি আপনাদের আনন্দোচ্ছ!সের যে ওঁদার্য এবং 
সহাদয়তার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন তজ্জন্য আমার কৃতক্ততা ক্তাপন করিতেছি। 

“পৃথিবীব্যাপী বিদ্রোহী সাম্প্রদায়িক বিরোধের এই ক্ষণে ব্যক্িগতভাবে এবং শাসনতন্ত্রের প্রতিনিধি 

স্বরাপে ইহাই আমার পরম সম্মান যে, সমাজ-সম্প্রদায়-বিস্মৃত সম্মিলিত জনসাধারণ কর্তুক আজ আমি 

অভিনন্দিত এবং সে অভ্যর্থনা অকৃত্রিম উৎসাহেরই সার্থক সমাবেশ। একদিকে আমার নিকট এদুশ্য চিরস্মরণীয় 
অপরদিকে বর্তমান জগতের সমক্ষে ইহা প্রাচীনপন্থার প্রতি সহানুভূতি এবং সমর্থনজ্ঞাপকও বটে।” 

এই ধরনের ভাষণ নানা কারণে প্রশাসনিক ভাষার নিদর্শন রূপে যদি না-ও গণ্য হয়, তবু একেবারে 
এ ভাষার সংশ্রবশন্য বলা চলে নাঃ কারণ, বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় সে খসড়া সযত্বে রচিত ও. ভাব- 

সম্দ্ধ হলেও এ প্রশাসনিক বাক্ধারার বৈশিষ্ট্য বজিত নয়। ১৯৩৬ সালে কলিকাতায় রবীন্দ্রজয়ন্তী শিল্প 
প্রদর্শনী ও মেলার উদ্বোধন উপলক্ষে প্রদত্ত এবং ১৯৩৯ সালে *ন্রিপূরা হিতসাধিনী সভা” ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর 
স্থাপন উপলক্ষে প্রদত্ত মহারাজার ভাষণ এবং ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথকে ভারত-ভাক্কর উপাধি প্রদান প্রশাসনিক 
ভাষার ভাবসম্দ্ধ রাপের নিদর্শন হিসাবে গণ্য হতে পারে। বভ্তগর বলিষ্ঠ প্রত্যয় ও আন্তরিকতাই এ ধরনের 

ভাষণে সুপরিজ্ফুট। তৎসম শব্দসমৃদ্ধ ও ছন্দোময় এ গদ্য যে ইতিমধ্যেই সমগ্র বাংলা দেশে রীতিপ্রধান 
সাধূ গদ্য হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত সে কথা স্মরণ করেই প্রশাসনিক গদ্যের এই আলঙ্কারিক রাপনিশিতির প্রসঙ্গ 

শেষ করা হল। 

স্্িপরার প্রশাসনিক রূপচ্ছবি 

সামন্ততান্তিক রাজ্য হিসাবে ত্রিপুরার প্রশাসনও ছিল সামস্ততান্ত্রিক। উজীর, নাজির, সুবা, নেমুজীর, 
কারকোন, কোতোয়াল, মুছিব, বড়য়া, হাজারী প্রভৃতি আমলাবর্গকে নিয়ে প্রশাসনের যে ভ্রিকোণাকার কাঠামো 

গড়ে উঠেছিল তার শীর্ষবিন্দ ছিলেন স্বয়ং মহারাজা। প্রত্যেক পদাধিকারীর দায়িত্ব ও ক্ষমতা ছিল সুনিদিষ্টি, 
তবু সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা পরিচালনা করতেন মহারাজা স্য়ং। এই সামস্ততান্ত্রিক 

প্রশাসনের পালে আধুনিকতার নতুন হাওয়া লাগে উনিশ শতকের শেষদিকে । ক্রমাগত পরিবততন ও সংস্কারের 

মাধ্যমে ত্রিপুরার প্রশাসন কিভাবে ঘীরে ধীরে আধুনিক হয়ে ওঠে তার একটা রূপরেখা পাওয়া যায় এই 
সংকলনে উদ্ধৃত বিভিন্ন আদেশ, মেমো, রোবকারী ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর সরকারী কাগজপন্র থেকে। 

মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য সিংহাসনে আসীন হলেন ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে কিন্ত তারও কয়েক বছর আগেই, 
সম্ভবত ১৮৬২ সাল থেকেই তিনি কার্যতঃ রাজ্য পরিচালনা সুরু করেন। ১৮৮৬ সালের ২ নং নিয়মাবলী 

থেকে জানা যায়, তখন মন্ত্রীই প্রশাসনের সর্বেসর্বা। মোট ১৬টি বিভাগ নিয়ে গঠিত মন্ত্রী অফিসের প্রতে)কটি 

বিভাগ পরিচালনা করতেন একজন প্রধান কার্যকারক । বিভাগীয় কাজ সম্পন্ন হত মন্ত্রী অফিসের অনুমোদনব্রমে। 



সম্পাদকীয় (পরার্ধ ) তেত্রিশ 

মন্ত্রীকে দায়িত্ব পালনে সহায়তা করতেন দুজন দেওয়ান । মন্ত্রী নিযুক্ত হতেন দেওয়ান থেকে। এছাড়া মহরাজার 
নিজস্ব সেক্রেটারীও ছিলেন। 

১৮৯৬ খ্বীষ্টাব্দে সিংহাসন লাভের অনতিকালের মধ্যে মহারাজা রাধাকিশোরমাণিক্য মন্ত্রীপাদ লোপ 
করে সমস্ত পুনগঠিত বিভাগ স্ীয় পরিচালনাধীনে নিয়ে আসেন। দৈনন্দিন কাজ অবশ্য বিভাগীয় কার্যকারকগণই 
পরিচালনা করতেন। মহারাজার সেক্রেটারীর পদও এই সময় লোপ করা হয়। দুজন দেওয়ানের পরিচালনাধীনে 
সংসার বিভাগের উপর রাজবাড়ীর যাবতীয় খরচপন্র নির্বাহের দায়িত্ব পড়ে। পরের বছর গঠিত হয় মহারাজ!র 
সভাপতিত্বে পরিচালিত একটি কার্যনর্বাহক সভা । প্রশাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন দায়িত্ব কার্যনির্বাহক সভা বহন 
করলেও রাজখান্দান, আইন প্রবততন, তালুকপ্রদান প্রভতি গুরুত্বপর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতেন মহারাজা সুরয়ং। 
উজীর, নাজির, নায়েব-দেওয়ান, সুবা প্রভৃতি প্রাচীনকালে প্রবতিত পদগুলি বিলুপ্ত না হলেও পদাধিকারীদের 
রুর্মক্ষেত্র সুনিদিষ্ট না হওয়ায় দায়িত্ব অনুসারে তাঁদের বেতনে পার্থক্য ঘটতে দেখা যায়। 

প্রশাসনে উজীরের প্রতিপত্তি ক্রমশই বাড়তে থাকে। উচ্চশ্রেণীর কার্ধকারক হিসাবে দেওয়ান খাস সেরেস্তায় 
বসলেও কার্যতঃ ছিলেন উজীরের অধীন । এমন কি একসময় রাজ্যের শাসন ও আইন প্রচল্লন প্রভৃতি বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল শুনানীর দায়িত্বও দেওয়া হয় উজীরকে। 

যুবরাজের বিবাহ উপলক্ষে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে উজীর, দেওয়ান, নায়েব-দেওয়ান, ভিগ)াল সৈক্রেটারী প্রমুখকে 
নিয়ে একটি বিবাহ সমিতি গঠনের উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবতী সময়েও কোন বিশেষ অনুষ্ঠান পরিচালনা 
বা কোন বিশেষ পরিস্থিতির পর্যালোচনা ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য পৃথক সভা বা কমিটি গন 
ত্রিপুরা প্রশাসনে একটা রেওয়াজ হয়ে ওঠে। 

১৯০১ সালে কার্যনির্বাহক সভা বাতিল করে মন্ত্রী ও উজীরের ওপর যথাক্রমে রাজ্য ও চাঝলা প্রশাসনের 
দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু এসময় প্রশাসনে উজীরের প্রাধান্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায় মন্ত্রীকে উজীরের যোগে কাজ 
করার নির্দেশ ও তালুক বন্দোবস্ত, আইন প্রচলন, দণ্ডাদেশ পালন, রাজখান্দান ও সংসার বিভাগের বাজেট 
তৈরি ইত্যাদি মন্ত্রীর এক্িয়ারভুক্ত ব্যাপারে উজীরের কাছে আপীল জানানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা থেকে। এর ফলে 
প্রশাসনে যে অন্তদ্বন্দের সূচনা হয় কয়েক বছরের মধ্যেই তা চরমে ওঠে । ১৯০৪ সালের গোড়ার দিকে মন্ত্রী 
বিভিন্ন বিভাগের প্নবিন্যাস করেন কিন্তু তাতেও সমস্যার কোন সুরাহা হয় নি। কয়েকমাস পরে স্বয়ং মহারাজা 
কৃষি বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আরও কিছু কালের মধ্যে মন্ত্রী উমাকান্ত দাসের অবসর গ্রহণ, রমণী 
মোহন চট্টোপাধ্যায়ের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ ও অনতিবিলম্বে পরিত্যাগ এবং উমাকান্ত দাসের পুনরায় মন্ত্রীত্ব গ্রহণ প্রভৃতি 
ঘটনা প্রশাস্জনে অন্তদ্ধন্ব ও অস্থিরতারই ইঙ্গিত দেয়। 

রাজ্য ও .জমিদারীর শাসন সংক্রান্ত বিষয়, ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়, সংসার. অফিস 
সংক্রান্ত বিষয় ও সাধারণ _হিতকর বিষয় ইত্যাদি ছিল খাস সেরেস্তার এক্তিয়ারভুক্ত। এর প্রধান কার্কারর 
ছিলেন প্রাইভেট সেক্রেটারী। ১৯০৫ সালে খাস সের়েস্তা ও প্রাইভেট সেক্রটারীর অফিস আলাদা করে প্রাইভেট 
সেক্রেটারীর ওপর মহারাজার নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যাপার দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯০৬ সালে সংসার 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকের দায়িত্ব দেওয়া হয় দেওয়ানকে। প্রাইভেট সেক্রেটারী করা হত সাধারণত 
রাজকুমার বা রাজবংশীয়দের। প্রাইভেট সেব্রেটারী থেকে আবার রাজমন্ত্রীাও নিয়োগ করা হত। 

১৯০৮ সালে প্রশাসনে আবার একটা বড় কমের রদবদল ঘটে। মন্ত্রীর ক্ষমতাসম্পন্ন প্রধান কার্যবারক 
বা চীফ অফিসার নিযুক্ত করা হয়। এছাড়াও থাকে যুবরাজসহ পাচজনের এক অমাত্য সভা। মহারাজা 
ঘোষণা করেন যে, অমাত্য সভার সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত মহারাজা অন্যথা করবেন না। 

রাজা পাল্টালে প্রশাসন ব্যবস্থায় স্বভাবতই কিছু হেরফের ঘটে। বীরেন্দ্রকিশোরমাণ্ক্যি ১৯০৯ সালে 
রাজা হয়ে নতুন অমাত্য সভা গঠন করমেন। প্রধান কার্যকারকের পদ লোপ পেল। এব৷র মন্ত্রী হয়ে এলেন 
মহারাজকমার নবদ্বীপচন্দ্র। মহারাজক্মারকে মন্ত্রীর মত বেতন দেওয়া শোভন হয় না বলে তার জন্য 

) মাসোহারা বাদ দিয়ে “তন্খা” ধার্য হয় পাঁচশো টাকা। 



চৌন্রিশ রাজগী শ্্রিপুরার সরকারী বাংলা 

পরের বছরের ৫নং মেমো থেকে দক্ষ কর্মচারী হিসাবে নায়েব দেওয়ানের নাম পাওয়া যায় ভারপ্রাপ্ত 
কার্ধকারকের সহকারীরূপে। ১৯১৪ সালে সংসার অফিসের ভার গ্রহণ করেন চীফ সেক্রেটারী। ১৯১৫ সালে 
আবার পরিবর্তন ঘটে প্রশাসনের উপর মহলে। চীফ দেওয়ান হন মন্ত্রীর স্থলাভিযিক্ত। অমাত্য সভা রাপাস্তরিত 
হয় স্টেট ক্লাউন্সিলে। কাউন্সিলের সেক্রেটারী হন একজন দেওয়ান। প্রিভি কাউন্সিলগু উ পঠিত হয় এ সময়ে। 

১৯১৭ সালের আষাঢ় মাসের ২নং মেমো থেকে জানা যায়, রাজার কাছে শাসনসংক্রাস্ত কাগজপন্ত্র পেশ 
করার দায়িত্ব বহন করতেন চীফ সেক্রেটারী আর রাজপ্রাসাদ, দরবার, অনুষ্ঠান।দি যাবতীয় রাজকীয় কাজ 
পরিচালনা করতেন প্রাইভেট সেব্রেটারী। পরের বছর স্টেট কাউন্সিল এক্সকিউটিভ শাখা ও এক্সকিউটিভ 
কাউন্সিল নামে দু'টি শাখায় ভাগ করা হয়। দু'বছর পরে চীফ দেওয়ানের পদ তুলে দিয়ে আবার মন্ত্রী 
নিয়োগ করা হয়। 

১৯২৩ সালে মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্যের মৃত্যুর পর রাজ্য প্রশাসন ও চাকলার জমিদারীর কাজ 
পরিচালনার জন্য গঠিত হয় কাউন্সিল অফ আ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা শাসন পরিষদ । প্রশাসনে মন্ত্রীর না, শোনা 
যায় আবার ১৯২৭ সালে। এ সময়স্থির হয় যে, মন্ত্রী শাসন সংক্রান্ত বিভাগ আর চীফ সেক্রেটারী প্যালেস 
সংক্রান্ত বিভাগ পরিচালনা করবেন। উভয়ের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করবেন রাজার প্রাইভেট সেব্রেটারী। 
প্রশাসনিক কাজে মহারাজাকে পরামশশ দেওয়ার জন্য একটি মন্ত্রণাসভাও গঠন করা হয়। দু'বছর যেতে না 
যেতেই আবার ফিরে এল মন্ত্রীসভা । দেওয়ান শোসন) ও ম্যানেজার, চীফ সেক্রেটারী ও প্রাইভেট সেক্রেটারীর 
পরিচালনাধীন বিভাগগুলি নিদিষ্ট হল। 

আগেই বলা হয়েছে ষে, উজীর, সুবা প্রভৃতি সামন্ততান্ত্রিক পদ বিলুপ্ত না হলেও কালক্রমে দায়িত্বের 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি পদের গুরুত্ব হ্রাস পায়। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় উজীর ও সুবা ছিলেন 
যথাক্রমে প্রশাসন ও সৈন্যবাহিনীর প্রধান। পরবর্তীকালে সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যোগ না থাকায় সুবা প্রশাসনের 
সঙ্গেই যুক্ত হয়ে পড়েন এবং তার ফলে উজীর ও সুবার পদমর্যাদা নিয়ে বাদানুবাদ ও মতানৈক্য দেখা দেয়। 
বিষয়টি ১৯৩৬ সালে ৯৮নং মেমো) মহারাজার গোচরে আনা হলে তিনি বলেন পদের গুরুত্ব সমান বলে 
উভয়ে সমান মর্যাদার অধিকারী । কিন্তু উভয়ের মর্যাদার লড়াই এত তীব্র হয়ে ওঠেযে শোভাযান্রায় কার 
স্থান কোথায় তাই নিয়ে বাদানুবাদ চরমে উঠলে মহারাজার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে এক বছর উজীর 
ও এক বছর সুবা শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকবেন। এ বছরেই “খাস দরবার" চাল্ হয়। সাধারণ দরবারীদের 
মধ্যে থেকেই মহারাজা নির্বাচিত করেন খাস দরবারীদের। 

এইভাবে মাঝে মাঝে প্রশাসনে পালাবদলের পর ১৯৩৮ সালে রাজমন্ত্রী, দেওয়ান (সংসার), চীফ জাঙ্টিস, 
সিনিয়র নায়েব-দেওয়ান, পুলিশ সুপার ও মহারাজকমারের নেতৃত্বে প্রশাসন শাসন সংস্কার কমিটি গঠন করা 
হয়। কয়েকমাস পরে অর্থমন্ত্রী নিয়োগের সংবাদ পাওয়া যায়। 

প্রশাসন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের শেষ অংকের সূচনা ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে শাসন সংস্কার সংক্রান্ত রাজকীয় 
ঘোষণায়। এ ঘোষণায় প্রধানমন্ত্রী ও চারজন মন্ত্রী নিয়ে মন্ত্রী পরিষদ এবং চয়ান্ন জন সদস্য ২৯ জন প্রজাদের 
দ্বারা নির্বাচিত) নিয়ে ব্যবস্থাপক সভা, রাজসভা বা প্রিভি কাউন্সিল গঠন এবং সেই সঙ্গে খাস আদালতের 
সংস্কারের কথা বলা হয়। কয়েকদিন পরেই নতুন মন্ত্রী পরিষদ গঠন করে প্রত্যেক মন্ত্রীর পারচালনাধীন 
বিভাগ নিদিষ্ট হয়। অবশ্য বিভাগ বন্টন সূত্রে একথাও স্প্ট বলা হয় যে, মন্ত্রীরা বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
হলেও সবক্ষেন্্ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকবে মহারাজার। এ সময়েই সর্বপ্রথম রাজা ও রাজপরিবারের 
বাজেট রাজ্যের বাজেটের শতকরা দশভাগের মধ্যে সীমিত করা হয়। ১৬৪নং রোবকারী অনুসারে বিভিন্ন 
বিভাগের দায়িত্ব নিলেন £ প্রধানমন্ত্রী, শাসন সংস্কার ও শিক্ষামন্ত্রী, ফাইন্যাল্স মন্ত্রী, পঙ্লীসংস্কার, কষিমন্ত্রী 
এবং স্বাস্থ্য ও চিকিৎসামন্ত্রী। 

১৯৩৯ সালের ১৮৭ নং রোবকারীতে “আদেশ ও “রোবকারী”র তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়, রাজাদেশ 
“আদেশ' হিসাবে এবং যে সব ঘোষণা রাজকর্মচারী ও সাধারণের জন্য বিজাপিত সেগুলি 'রোবকারী'রাপে 
প্রচারিত হবে। 

সাধারণ দরবার ও খাস দরবারের উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। এখন নজর দরবারের প্রসঙ্গে আসা 



সম্পাদকীয় (পরাধ ) পঁয়ন্রিশ 

যাক। নজর দরবার অনুষ্ঠিত হত সাধারণতঃ জমিদারীতে পৃণ্যাহ উপলক্ষে এবং রাজধানীতে রাজ্যাভিফেক বা 
মুবরাজী টীকা ইত্যাদি বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে । ১৯৪০ সালে যুবরাজী টীকা উপলক্ষে এক নজর দরবারের 
আমন্ত্রণপন্ড্রে চীফ সেক্রেটারীর পক্ষ থেকে নজরের পরিমাণ জানিয়ে দেওয়া হয়। তালুকদার ও জোতদারদের 
ক্ষেত্রে নজরের পরিমাণ ধার্য হয় বাধিক রাজস্থের শতকরা দশভাগ এবং পরিমাণ ন্যনপক্ষে ৭ টাকা ও উর্ধপক্ষে 
১০ টাকা। অবশ্য একথা জানান হয় যে, ধার্য পরিমাণের বেশী নজর প্রদানে কোন বাধা নেই তবে নজর 
সোনা বা রাপার টাকায় দেয়। ব্যবসায়ী ও অন্যান্য সম্প্রদায়কে বলা হয় নিজ মর্যাদা অনুসারে উপযুক্ত নজর 
প্রদান করতে । 

প্রশাসনের ক্ষেত্রে পরবতাঁ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরবতীকালের। ১৯৪৭ 
সালে “কাউন্সিল অফ রিজেন্দী” নামে প্রতিনিধি শাসন পরিষদ গঠন করা হয়। তারপর রিজেন্ট এর শাসন 
ও অব্যবহিত পরবতাঁকালে চীফ কমিশনারের প্রশাসন প্রবতনের সঙ্গে সঙ্গে ভ্ত্িপুরা প্রশাসনের আধুনিকীকরণের 
রাজকীয় পর্বের পরিলমাগ্তি ঘটে। 

সামাজিক অনুষ্ঠান ও ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে রাজকীয় নিয়ন্ত্রণ 

সামন্ততান্ত্রিক প্রশাসনের অঙ্গ হিসাবে রাজ্যে সস্থ নৈতিক পরিবেশ রক্ষা ও সামাজিক অনাচার বন্ধ করা 
রাজার কত্তব্য বলেই গণ্য হত ভ্রিপুরায়। উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলা দেশের বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর জনপ্রিয়তা 
ভ্রিপুরা রাজ্যেও সংক্রমিত হতে বিশেষ বিলম্ব ঘটেনি। বিদ্যাসুন্দর কাহিনী অবলম্বনে নাটক, যাত্রা ও খেউড় 
গানের প্রায় উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮৭৭ সালে ভ্রিপূরার খাস আপীল আদালতের বিচারক নতুন হাবেলী ও 
পুরান আগরতলায় রাজবাড়ী, ঠাকুরলোক ও অন্যান্য ভদ্র ও গৃহস্থবাড়ীর কাছের রাস্তায় উচ্চৈঃস্বরে বিদ্যাসন্দর 
প্রভৃতি অশ্লীল গান গাইতে গাইতে যাওয়া নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। এ নির্দেশ অমান্/কারীদের শাস্তি হিসাবে 
১৫দিনের কারাদণ্ড ও ১০ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড ধার্য হয়। এই আদেশ থেকেই ঘটনার বাড়াবাড়ি সম্বন্ধে 
অনমান করা যায়। 

ব্রীতদাস প্রথা লোপ 

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মত রাজন্য শাসিত ত্রিপুরায় ক্রীতদাস প্রথা অনেকদিন ধরেই চালু ছিল। 
ক্রীতদাস ছাড়াও এরাজ্যে “জোলাই” নামে আর এক শ্রেণীর প্রজা ছিল যাদের প্রথানুসারে রাজপরিবারের বিভিন্ন 
ব্যক্তির অধীনে ব্রীতদাসের মতই আজীবন কাজ করতে হত। ১৮৭৮ সালে (১২৮৮ শ্রিং, ১৭ই আষাঢ়) খাস 
আপীল আদালতের বিচারপতি এক ঘোষণায় রাজ্যে দাসদাসী বেচাকেনা বা বহ্বাক রাখা নিষিদ্ধ করেন। 
ক্রীতদাস বা বন্ধকস্বরাপ রাখা দাস-দাসীকে মুক্তির সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে এ ঘোষণায় বলা হয়, ইতিপ্বে 
কেউ ব্রীতদাসে পরিণত হলে বা বন্ধকস্বরূপ কাজ করলে বালকর ক্ষেত্রে বাধিক ১২ টাকা ও বয়স্কদের ক্ষেস্্রে 
কড়ি টাকা হিসাবে ক্রয় বা বন্ধকমূল্য থেকে বাদ যাবে। এই হিসাবে ক্রেতার পাওনা যে ক্ষেত্রে বাকি থ'কবে 
সেক্ষেত্রে বাকি টাকার পরিবর্তে এ নিয়মে ক্রীতদাস বা বন্ধকীকে যতদিন প্রয়োজন চাকর হিসাবে খাটতে হবে। 
১৮৭৮-৭৯ সালের বেজল আযডমিনিল্ট্রেশন রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে বেশ কিছু সংখ)ক ক্রীতদাস এই 
ঘোষণার সুযোগে মুক্তি পেয়েছিল । 

জোলাই প্রথানুসারে যে সব প্রজা কাজ করতো তাদের এ ব্যক্তিগত সেবার বিনিময়ে ঘরচুক্তি খাজনা 
হাস করে এঁ পরিমাণ খাজনা জোলাই প্রজার মালিককে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। এই প্রথার সম্প্রসারণের 
ফলে রাজস্বের পরিমাণ কমে যায়। ১৮৯৭ সালের ৫২নং মেমোতে জোলাই প্রজার সংখ্যা, জাতি, নিবাস ও 
কার প্রজা ইত্যাদি যাবতীয় বিবরণ সংগ্রহের নির্দেশ জারী করা হয়। 

সতীদাহ নিষিদ্ধ 

সহমরণ প্রথা ভ্রিপূরায় প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। রাজমালায় বিভিন্ন সময়ে রাণীদের সহগমনের 
বিবরণ আছে। আধুনিক যুগেও ভ্রিপুরা রাজ্যে (কমিজ্লাসহ) সহমরণ প্রথা অক্ষ ছিল অনেকদিন । 
ভ্রিপরায় তাতীদের মধ্যে জীবিতাবস্থায় মাটিতে পুঁতে ফেলার উচ্জেখ করেছেন শ্রীপাস্থ তাঁর গ্রন্থে দেবদাসী, 



হন্রিশ রাজগী শ্রিপূরার সরকারী বাংলা 

পৃঃ ৩১)। ১৮২৯ সালের ১৭নং রেগুলেশন অনুসারে ভারতে সতীদাহ আইনতঃ নিষিদ্ধ হওয়ার পরেও অনেকদিন 
ধরে দেশের নানা স্থানে সতীদাহের ঘটনা ঘটতে থাকে। তদানীন্তন ইংরেজ সরকারের বারংবার নির্দেশের 
ফলে ভ্রিপুরা রাজ্যে ১৮৮৯ সালে সহমরণ নিষিদ্ধ হলেও ১৮৯৯ সালের সরকারী ঘোষণা থেকেই জানা যায়, 
এঁ নিষেধাজ্তা সত্ত্বেও সতীদাহ একেবারে বন্ধ করা যায়নি। এ নিষেধাজায় সতীদাহ দগুনীয় অপরাধ বলে 
আবার হ'শিয়ারী দেওয়া হয়েছিল। 

ঠাকুর সমিতি 

রাজপরিবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট “াকুর' সমাজের সামাজিক, ধর্মবিষয়ক এমন কি সাংসারিক ও পারিবারিক 
প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় ছিল ঠাকুর সমিতির অনুমোদনসাপেক্ষ। এই ঠাকর সমিতি রাজার আদেশে মাঝে 
মাঝে পুনর্গঠন করা হত। সমিতির সভাপতি, সম্পাদক ও সভ্য নির্বাচন ও সমিতি কতৃক যে কোনও ব্যাপারে 
চুড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণও রাজার অনুমোদন ছাড়া চলতো না। ৮ 

মণিপরী সমাজ 

মহারাজা রাধাকিশোরমাণিক্যের ১৮৯৭ সালের ৬৩নং মেমো থেকে জানা যায়, দোল ও রাসযান্রা 
উপলক্ষে কীতনাদির অনুষ্ঠান মণিপুরী সম্প্রদায়ের পক্ষে আবশ্যিক ছিল। বিগত বছরে কীর্তনের ' ব্যবস্থা 
সন্তোষজনক না হওয়ায় সম্প্রদায়ের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারককে অপসারিত করা হয়। 

তাবুক মহাল 
এ. এ 

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জন্য “ভাবক' বা ভাবুক নামে যে নিদিষ্ট মহাল থাকতো রাজার কলগুরু শ্রীপাটের 
কতীপ্রভু ছিলেন সেই মহালের শাসনকর্তা। ১৯০৪ সালের এক আদেশে বলা হয়, অতঃপর সম্প্রদায়ের শুধু 
সামাজিক বিষয়াদি করতীপ্রভূর এজি়্ারভুস্ত থাকবে আর দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা যথারীতি আদালত 
নিম্পনন করবে। 

জমাতিয়া সম্প্রদায় 

মহারাজা বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্যের ১৯২৯ সালে প্রচারিত “উপদেশ' থেকে জানা যায়, এ সময়ে 
পার্বত্য জমাতিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেকধারী বৈফব হওয়ার ধূম "পড়ে যায়। প্রকৃত ভেকধারী বৈষ্ণবের আচার 
পালন না করে তারা অন্যায়ভাবে বৈষ্ণবী রাখতে সুরু করে। উৎসবাদি উপলক্ষে অত্যধিক মদ্যপানের কফলের 
প্রতি মহারাজা সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন এবং ভেকধারী পার্বতা বৈরাগীদের ব্যভিচার বন্ধ করার 
উদ্দেশ্যে অনতিকাল পরেই রাজাদেশে “শুদ্ধ ভেকধারী”, “নিম্ন সম্প্রদায়ের ভেকধারী', গৃহী”এই তিনটি শ্রেণীতে 
ভাগ করে বৈরাগীদের শাস্ত্রবিরুদ্ধ কৃপ্রথা বজনের জন্য একবছর সময় দেওয়া হয়। 

ভ্রিপূর ক্ষত্রিয় সমাজ 

১৯৩১ সালে প্রচারিত ভ্রিপুর ক্ষত্রিয় প্রজাদের পুরোহিত নিযুক্তি সংক্রান্ত শর্তাবলী থেকে জানা যায়, 
পুরোহিত গোমস্তা দিয়েও যজমানের ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করতে পারতেন। অন্য পুরোহিতের সঙ্গে এজমালীতে 
পৌরোহিত্য করার জন্য একজন পুরোহিত ষোল আনার দু'আনা হিস্যা পেতেন। প্রায় দশ বছর পরে ১৯৪১ 
সালে ত্রিপুর ক্ষন্রিয়সমাজকে সংঘবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশ্যে পূর্বপ্রচলিত নিয়মাবলী সংশোধন ঝরা হয়। 
কয়েকটি পার্বত্যগল্লী নিয়ে একটি করে মণ্ডল ও মণ্ডল সমিতি গঠনের ব্যবস্থা হয়। মণ্ডলগুলি আবার উত্তর 
ও দক্ষিণ অঞ্চলতুক্ত করে দু'টি শাখা কেন্দ্রীয় সভা এবং রাজধানীর জন্য প্রধান কেন্দ্রীয় সভা গঠনের নির্দেশ 
জারী হয়। স্থির হয় যে, প্রত্যেক কেন্দ্রীয় সভায় রাজার মনোনীত সাতজন সভ্য থাকবেন । 



সম্পাদকীয় (পরাধ) সাঁইন্রিশ 

অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায় | 

অন্যান্য আদিরাসী সম্প্রদায়ের মত রিয়াংদেরও রায় বা প্রধান সর্দারের চূড়ান্ত মনোনয়ন ছিল রাজার 
অনুমোদন সাপেক্ষ । রিয়াং সম্প্রদায় ছিল মোট তেরটি দফায় বিভস্ত। প্রত্যেক দফার জন্য দু'জন করে 
মোট ছাব্বিশজিন সর্দার। তাদের বলা হত “হুদ্দাদার”। প্রচলিত প্রথানুসারে রায় নির্বাচনের পর 
রাজা সর্দারকে দিতেন খেলাত আর সর্দার দিতেন যথোপযুক্ত নজর। রাজার মুত্যু হলে হুদ্দাদারদের নিদিষ্ট 
তালিক।'মতে পোষাক ও তৈজসপল্রাদি দেওয়া হত বলে জানা যায়। ১৯৪১ সালে রিয়াং সম্প্রদায়ের বাষিক 
পজা-্দান সম্বন্ধে গোলযোগ দেখা দিলে এক রাজকীয় আদেশে বলা হয়, মনোনীত ও সনদপ্রাপ্ত চৌধুরীরা 
নিজ নিজ এলাকায় চীদা তুলে বাষিক পূজা সমাধা করবেন। প্রত্যেক রায়সহ কতর দফাকে প্রথান্সারে আমন্ত্রণ 
জানাতে হবে। এই আমন্ত্রণ জ্ঞাপন অবশ্য নিদিষ্ট কয়েকট দফার ক্ষেত্রেই বাধ্যতামূলক করা হয়। এ 

' আদেশে আরও বলা হয়, প্রতি তিন বছর অন্তর সমস্ত রিয়াং সম্প্রদায়ের চৌধুরীদের সম্িমলিতভাবে গোমতী 
নদীর পূজা করতে হবে সমারোহে। সেই পূজায় কেবল রায় কতর দফা সহ হালাম উপস্থিত থাকতে 
পারধেন। পুজার খরচের জন্য চৌধুরীরা নিজ নিজ এলাকার নিয়মানুসারে চীদা সংগ্রহ করতে পারবেন। 

ধর্মনগর ও কৈলাসহর বিভাগের কয়েকটি অঞ্চলের লুসাই প্রজাদের কোন "চীফ" বা সর্দার না থাকায় 
১৯৪৩ সালের এক আদেশ বলে রাজার মনোনীত একজনকে চীফ নিযুক্ত করা হয়। শুধু নিজ নিজ এলাকার 
ল্সাইদের সামাজিক শাসনের দায়িত্ব থাকতো চীফদের ওপর। প্রত্যেক চীফকে রাজার প্রতি আনুগত্য স্বীকার 
এবং রাজ্যে প্রচলিত আইন ও রীতি-নীতি ও প্রথা পালনের প্রতিশর্তি দিতে হত। 

নিজ নিজ দফার পরিচয় ছাড়া হালাম সম্প্রদায়ের সাধারণ কোন পরিচয় না থাকায় ১৯৪৬ সালের এক 
আদেশে তাদের “সিংহ' নামে নিদি্ট পদবী ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়। উদাহরণ দিয়ে বলা হয়-_“বতমানে 
যে ব্যক্তি “রামচন্দ্র কলই' নামে পরিচিত সে অতঃপর রামচন্দ্র সিংহ অথবা অধিকতর সঙ্গতরূপে “রামচন্দ্র 
সিংহ কলই” পদবীতে পরিচিত হয়। এই আদেশের নিহিতার্থ বুঝা যায় না। 

এ বছরেই নোয়াতিয়া সম্প্রদায়ভূক্তদের সামাজিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষা পূরণের উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে 
“উন্নতিশীল'দের ভ্রিপূর ক্ষন্লিয়সমাজভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয় এবং বলা হয় অন্যান্য অনুন্নতদেরও উন্নতিসাপেক্ষে 
এ সমাজভুক্ত করা হবে। 

পার্বত্য ও সমতলবাসীদের মধ্যে সভ্ভাব 

সঙ্কলিত তিনশো বছরের কাগজপত্র থেকে মান্র একবছর ১৯২৬ সালে অমরপুর উপবিভাগে পার্বত্য 
প্রজা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে এক সংঘর্ষের উল্লেখ পাওয়া গেছে। সুতরাং পার্বত্য ও সমতলবাসী প্রজাগণের 
মধ্যে পারস্পরিক সন্ভাব ও শান্তি মোটামুটি অক্ষপ্র ছিল বলেই মনে করা যায়। 

উপসংহাতি 

বতমান আলোচনা শেষ করার আগে সঙ্কলনের প্রস্ততি-পর্ব ও পরিসমাপ্তি সম্বন্ধে দু'এক কথা বলা 
'দরকার। ১৯৭১ সালে “ক্রিপুরা ষ্টেট গেজেট সঙ্কলন” সম্পাদনার পর তদানীন্তন শিক্ষা অধিকর্তা ডঃ গোবিন্দ- 
নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ত্রিপুরার প্রশাসনিক ভাষার নিদর্শনসমূহের একটি ব্যাপক সঙ্কলনের কাজে হাত 
দেওয়ার জন্য বিশেষ অনরোধ জানান । মদীয় শিক্ষাণ্তরু ডঃ সুনীতিকমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং ডঃ সুকমার 
সেন মহাশয় এ কাজে বিশেষ উৎসাহ ও প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করেন। তদনুসারে নিদর্শন সঙ্কজনে প্রবৃত্ত 
হওয়ার সময় সৌভাগ্যক্রমে আমার অগ্রজপ্রতিম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দরন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁর বহুদিন পূর্বে 
সংগৃহীত অনুরূপ নিদর্শনাদি অবলম্বনে যুগ্ম সম্পাদনায় এ সঙ্কলন প্রকাশের প্রস্তাব করেন। শিক্ষা অধিকতা 
সানন্দে এ প্রস্তাব অনুমোদন করেন এবং অবিলম্বে কাজ সুরু করার জন্য উভয়কে অনুরোধ জানান। পরিকল্পিত 
সঙ্কলনের কাজ শেষ হওয়ার আগেই শিক্ষা অধিকতা ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের কার্যকাল শেষ হয়। একে এইরকম 
সঙ্কলন দীর্ঘ সময়াপেক্ষ কাজ, তার ওপর আবার নানা অপ্রত্যাশিত বাধাবিপত্তি। ফলে প্রকাশনের কাজ ক্রমশই 
বিলঘ্িত হতে থাকে । বর্তমান শিক্ষা অধিকতা শ্রীযুক্ত অধিপ চৌধুরী মহাশয়ের সক্রিয় ব্যবস্থাপনায় অবশেষে 
মুদ্রণের বাধা দূর হয়। এজন্য তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদাহ। 



আটন্তিশ রাজগী ভ্রিপূরার সরকারী বাংলা 

শ্রীযৃক্ত দত্ত মহাশয় রূদ্ধ বয়সেও সঙ্কলনটির পরিকল্পনা, পাণুলিপি প্রস্তুত ও আনুষঙ্গিক কাজে যে কি 
বিপুল পরিশ্রম স্বীকার করেন আমি তারী সাক্ষী। প্রস্তুতি-পর্ব থেকে মুদ্রণ-পর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ সময়কালের মধ্যে 
দিনের পর দিন আলোচনা ও পরামর্শকালে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তার উৎসাহ, স্থ্র্য, সচেতন বিচার-বুদ্ধি 
ও সহাদয়তার পরিচয় পেয়ে মৃন্ধ হয়েছি । এই বিপুলায়তন সঙ্কলনের কাজে নিতান্ত ক্লেহবশেই তিনি আমাকে 
৯ করার জন্য আহান জানিয়েছেন। এ আমার পরম সৌভাগ্যও বটে। এজন্য তাঁকে আন্তরিক কতজতা 
জানাই। 

আমার সকল কাজে সর্ববিধ সংশয় অপনয়নে যাঁরা সদাপ্রস্তত, আমার সেই শিক্ষাগুরুদ্বয়ের পৃজ্যপদে 
অপরিশোধ্য খণের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা কতব্য বলে মনে করি। 

যাঁর উৎসাহ ও আগ্রহে এই সঙ্কলনের সুচনা, ত্রিপুরার সেই প্রথিতযশা প্রান শিক্ষা অধিকর্তা ডঃ 
গোবিন্দনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলনটি অবশেষে প্রকাশিত হয়েছে জেনে নিশ্চয় সবিশেষ আনন্দিত হবেন। এ 
কাজে প্রেরণা দেওয়ার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁকে। প্রচ্ছদ-শিক্সী শ্রীস্বপন নন্দীকে জানাই আন্তরিক 
ধন্যবাদ। আর, এ কাজের যাঁরা অংশীদার, আমার সেই সুযোগ্য সহকর্মীদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও 
ধন্যবাদ। অলমতিবিস্তারেণ। 

১লা মার্চ, ১৯৭৬ সপ্রসম্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 



প্রথম অধ্যায় 

(বীরচন্দ্র মাণিক্যের পর্বব্তীকালে প্রদত্ত সনদ ও দলিলপল্লাদি ) 





রা বীরচন্দ্র মাণিক্যের পূর্ববতীকালে প্রদত্ত সনদ ও দূলিলপল্রাদি 
নিদশন--১" 

ব্রদ্মোত্তর সনন্দ তাম্পট্ট : মহারাজ কল্যাণমাণিক্য 

(ছ্রিদল বিছুবপত্রে শ্রী, স এবং ত্য খোদিও৩) 

২ স্বস্তি১--শ্রীশ্রীধুক্ত কল্যাণ মাণিক/দেব বিষম সমর বিজয়ি২ মহামহোদয়ি৩ রাজানামাদেশোয়ং৪ শ্রীকারকোন 
বর্গে বিক্াজতে৫ হন্যৎ পরং৬ রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুরণ পরগনা মুরনগর মৌজে বাউরখাড় 
অন্ডরঙ্গলাতে৮ শতদ্রোণভূমি শপ্রীতে শ্রীমুকন্দ বিদ্যাবাগীশ ভট্রাচাধ্যকে দিলাম ইহা আবাদ করিয়া পৃত্র পৌন্রাদি- 
ক্রমে ভোগ করিয়া আশীব্বাদ করিতে রহক এহি ভূমির মাল খাজানা৯ গয়রহ১৭ সমস্ত নিষেধ ইতি 
শকাব্দা ১৫৭৩ সন ১০৬০ তাং ১৪ মাঘ। 

*রাজমালা : কৈলাস চগ্দ্র সিংহ, পরিশিষ্ট (৫৯২ পষ্ঠা) 

নিদর্শন--২ 

ফকিরান-লাখেরাজ সনন্দ: মহারাজ কল্যাণ ও গোবিন্দমাণিক্য 

তামলিপির সম্মখভাগ শ্রীরাম সতা জগ্ন১১ শ্রীরাম সতা১১ 

বড়গোস্থায়ির ১২ 

হিসি ০85 গোবিন্দদেব বিষম সমর বিজয়ি মহামহোদয়ি পাদপদ্মানামা দেশোহয়ং 
ছি তি কারকোনবর্গ বিরাজতে হন্যতে রাজধানি হস্তিনাপূর সরকার উদয়পুর পরগণে মেহের 
০০০০ র ফুলপুর অজহাসিলা১৩ ১ এক দ্রোণ ভূমি শ্রীখন্দকার আবদুল গনিরে 
বিন দিলাম “ফরমান দুষ্টে নিজ হাত হালে চাষ করিয়া হরওজ্জ১৪ নামাজ ও দো": 
হুর য়া১৫ পরম সুখে ভোগ করৌক১৬ ভেট বেগার১৭ পঞ্চক১৮ ইত্যাদি সকল মানা ইতি 
রতি ১৫৭৮ সন ১০৬৬ তেরিখ ২৫ বৈশাখ নকল যাব্দা৯৯ ১৫৮৯ সনদ ১০৭৭ তেরিখ ৮ মাঘ 

পশ্চাৎভাগ-- 

শীবিশ্বাস নারায়ণ২০ 

ঙ 



রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 
নিদর্শন--৩"* 

মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য কতৃক 

ওব্রিপুরাসৃন্দরী দেবীর পূজক দ্বিজ রত্রনারায়ণকে প্রদত্ত ব্রন্ষোত্তর সনন্দ 

বড় স্ট্যাম্প মুদ্রিত ৪. ১১, রাম সত্য জয়২২, রাম সত্য২৩. শ্রীরামাক্তা২৪, ৩৪ নং সেহা (পারসী স্বাক্ষর) 

জাএ--২? জমি- /৭ স্বস্তি---শ্রীশ্রীযন্ত গোবিন্দমাণিক্য বিষম সমর বিজয়ি মহা- 
সাইলা২ ৬ মহোদয়ি রাজনামাদেশোয়ং শ্রীকারকনবর্গে বিরাজতে হন্যত পরং 

মোং চন্দ্রপর ২ ৭ রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগণে উদয়পুর মৌজে চন্দ্রপুর 
খিল পাড়া -- ই গএরহ সাইলা ও বোরুয়া তুলাপুরুষ ও মহা অন্নদান বাবত স্য্যগ্রহণ 
বাসুয়া পাড়া ২7 ই কালে “প্রীতে বিংশতি দ্রোণ জমি শ্রী দ্বিজ রত্রনারায়ণ পূরুহীতকে ব্রদ্মোতর 
সোনামুড়া ২5 ৭ দেওয়া গেল। এহি জমির মাল খাজানা ও ভেট বেগার বীরসিংহাদি২৮ 
ডিয়ারা -- ২) সমস্তাঙ্ক নিষেদ। এহি জমি আমল কাবেজ২৯ করিয়া পুন্র পোল্রাদিক্রমে 

-- আশীবর্বাদ পবর্বক পরমস্খে ভোগ তছরুপ করিতে রভক। ইতি সন ৯০৭০ 
১৬ তৈরিখ ২৫ বৈশাখ । 

বোরয়া২? 
নলগইর হংসধজের 

তোলা ই, 

তিন নালিয়া 7 ১) 
ছাগল শাতয়া -- 

০ 

শিংশতি দ্রোণ চাত্র। 

শশীরামালা, থা লহর (অপ্রকাশিত) পঃ ৯৩৪-5% দ্রশ্বা। 

নিদশন--৪ * 

আয়া সনন্দ : মহারাজ কল্যাণমাণিক্য মঞ্জরীকৃত এবং গোবিন্দমাণিক্য প্রদত্ত 

+ স্বস্তি--শ্রীশ্রীযৃত কল্যাণ মাণিক্য দেব বিষম সমর বিজয়ী মহা ম (ভগ্ন) পাদপদ্মা নামা- 
দেশোহয়ং শ্রীকারকোন বঙ্গে বিরাজত ভন্যন্থ রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার এলাকে উদয়পুর পং 
মেহারকুল মৌজে গোবিন্দপুর ৩ কান্দিরপার কাজি মুমিন ও কাজি মনসুর ও কাজি হুসেন ও 
কাজিয়লি এহারারে ৫4০ পাচ দ্রোণ বার কাণি ভূমি আয়মা দিলাম হাসিলা৩১ বার 8০ কাণি 
জঙ্গলা ৫ দ্রোণ সেই য়নুসারে তারার পুণ্রেরে জান মাভামমদ ও শুকুর মাহাম্মদ ও হাসিমে আয়মা 
দিলাম বাড়ী গড় মাপ এ্রহি বাড়ি জরিপ না করোক এহি ভূমিও লিয়া দোয়া করিয়া সুখ ভোগ 
করোক পাচাপঞ্চক ভেট বেগার উত্যাদি সকল মানা ইতি সন যারা ১৯৫৬৩ সন ১৯৬৯ তেরিজ 
৭ মাঘ। 

শীশ্রীযত গোবিন্দ মাণিকা দেবেন দন্তং এবত 25০ পাঁচ দোণ বার কাণি ভাসিলা দিলাম সন ১০৭৭। 

*এইট নিক্ষর দানটি মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের মঞ্জরীকত এবং সনন্দটি তৎপূন্ন মহাস়াজ গোবিন্দমাণিক্য প্রদন্ত। 

৪ 



বীরচন্দ্র মাণিক্যের পূর্ববতী'কালে প্রদত্ত সনদ ও দলিলপন্রাি 

আয়মা নন্দ: মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য 

সম্মুখভাগ 

শ্ীরার সত্য জয় শ্বীরাহা সত্য 

৭ স্বস্তি শ্রীশ্রীযূত গোবিন্দ মাণিক,দেশ শিষমসমর বিজয়ি শহামহোদয়ি রাজানামদেশো হয়ং শ্রীকার- 
কোনবর্গে বিরাজতে হন্যত রাজধানি তস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরণণে মেহেরকলহ২ একদিল কজিরে 
৩৩ শর্ট আধাহাসিলা৩৩ আধাজঙ্গলা৩৪ দেড় দ্রোণত৫ জমি আয়মা 2৬ দিছিলেন ন্তান হৌতে৩৭ তান ভাই ও 
পন্নদনূগারে শৌজে ভেতৈগ্াড়াত৮ ভাসিলাত 10৯ বাযকাশি ভূমি শ্রী কাজি ভোসন ও শ্রীসুক্র মাহামদের 
আয়মা দিলাম নিজ হাতালে৪ চাস করিরা “দায়৪১ পরিআ সুখে পভোক পাচাপপ্ক ভেটউবেগার ইত্যাদি মালা 
ইতি সন ১০৭৭ তেং৪২ ১৯৯ কাত্তিক। 

পশ্চাৎ্ভাগে-- ূ 
শ্াবিশ্বাসণা প্রায় ণ 

নিদর্শন--৬ 

ব্রন্মোভ্তর তাম্পট্র সনন্দ: মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য 

আীর।ন সন্তা জয়া শ্বারাম সত্য 

বিষঃ 
ষস্তি শ্রীশ্বীমৃত গোবিন্দ মাণিক) দেব বিষম সমর বিজয়ি মহামহোদয়ি দেশোহয়ং শ্রীকারকোনবগে 
বিরাজতে হন্যত রাজধানি হসম্তিনাপুর সরকার উদয়পুর্ন পরগনে মেহেরকল ডিহি বুড়িচোঁ৪০ মৌজে 
হরিপুর হাসিলা %০ দুই বনি জঙ্গলা ॥%০ দশ বানি এবং ॥॥ বার কানি ভূমি "প্রিতে ব্রক্ষোত্তব শ্রীহরি- 
দেব পণ্ডিতেরে দিল" * ""নিজ হাত হালে চাষ করিআ স্খে ভোগ করৌক পাঁচা পঞ্চক ভেট বেগার 
হ্ত্য টাবু শক ই তেং ২০ মাঘ 

সান ৯০৮৬ ১ চৈন্র 

তামপট্রের পশ্চাৎ্ভাগে খোদিত ৮- 

শী সত্য শ্রীবিশ্বাসনা রায় ণ 



রাজগী ভ্রিপুরার সরকারী বাংলা 
নিদশন--৭ * 

ব্রন্দোত্তর তাম্মপষ্ট : মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য 

ঘি নুভারি £ই “বিষ্ণ শ্রীতে 

৭ স্বস্তি--শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দ মাণিন্য দেব বিষম সমর বিজয়ি মহামহোদয়ী রাজনা মাদেশোহয়ং শ্রীকারকোন- 
বগে বিরাজতে হন্যৎ রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগনে মেহেরকুল মৌজে শোলনল৪৫ অজহাসিলা 
জমা ১৮০ আশার কানি ভূমি শ্রী নরসিংহ শশ্মারে ব্রহ্ম উত্তর৪৬ দিলাম এহার পাঁচা পঞ্চক ভেট বেগার 
ইত্যাদি মানা সুখে ভোগ করোক ইতি সন ১০৭৭ তেং ১৯ কাত্তিক শক ১৫৯৮ সন ১০৮৬ তেং ১৬ চৈন্তর। 

দ্বিতীয় পষ্ঠায় :-- 

শী সতা শ্রী বিশ্বাসনারায়ণ 

"রাজমালা : কৈলাস সিংহ, পরিশিষ্ট, ৫৯৩ পা। 

নিদর্শন--৮ 

চাকলা জমিদারী এলাকায় মনুষ্যবিক্রয় (আত্বিক্রয়) সম্পকিত দলিল 

সময়--মহারাজ রত্রমাণিক্য (২য়) 

(সম্মুখ পৃষ্ঠা) 

৭ স্মম্তি--সশস্ত সুপ্রশস্তালঙ্কৃত সতত বিরাজমান নহারাজাধিরাজ শ্রীশ্রীযুত্ত গরজজেবর পাদসাহা পাদ।- 

নামডুদায়িনি রাজ্যে তনিযুস্ত' নবাব শ্রীগৃত ইবরাইম খাকে বঙ্গাধিকারিণী তৎসম্মত শ্রীযুত রক্রমাণিক্য মহা- 
রাজাধিকারে উদয়পূর সরকারান্তগত নূরনগর স্যামন্তবর গ্রামে সপ্তদশাধিক ষোড়ষশত শকান্দীয়াশিনস্য 

দ্বিতীগ্নাংশে শ্রী অনন্তরাম দেয়স্য সভায়ামনেবঃ মুসলমান দ্বিজ সন্দ্রনাধিজ্ঠিতায়াং শ্রীভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্যস্য সকাশা- 

দাজত ঢতুম্দ্রামাদায় শ্রী সন্তোষ নাপিভেনময়া রা জঙ্বর্ণালোপহ্ত্যা লিখিত বিভ্তদাতরি স্ষেচ্ছয়াত্মা ।বক্রীত ইতি-- 
সন ৯১০৫৪)-- 

শী সন্তোষ নাপিতস্য খাতং 

(অপর পচ্ছে) 

মসলমান শী রসিদ খা ১ সাং বিদ্যাকোট 
গলদমাদা খা 
শ্রী হিসামদি' মুন্সী ১ সাং শখা 
শী দুল্লভ (8) গলদ বদু সাং তথা 

দরে শ্বী নারায়ণ শম্মা 
শী গোপীরমণ দেবশম্মা সাং বিদ্যাকোট 
শী জনাদ্দন শশা ১ সাং স্যামন্তঘর 
শ্রী রপনারায়ণ শম্মা সাং তথা 

শর শ্বী দুর্গাপ্রসাদ দাস ২ সম" ""' 
শী জগন্নাথ সাং তিয়ারা 



ঃ বীরচন্দ্র মাণিক্যের পূর্ববতীকালে প্রদত্ত সনদ ও দলিলপন্দরাদি 

মজমদারী সলঙ্দ : ধমমাণিক্য (২য়) 

স্বস্তি শ্রীশ্রীযূত ধশ্মমাণিক্য* দেব বিষশ সশর বিজয়ী মহামহোদয়ি রাজনামাদেসোয় শ্রী কারকোন 
বর্গে বিব্লাজত হন্যত রাজধানী হস্তিনাপুর সরবগর উদয়পুর পরণণে কৈলাসহর মজুমদারি খেদমত শ্রী মমরেজ 
খাঁকে দিলাম রোজগার য়জ হাসিলাত মহাফিক সুদাসর্দ ৩ দ্রোশ জমি দিলাম এহা পাইয়া ভোগ করিয়া দস্তর 
আমল করিআ সুদাসুদ দস্তর মহাফিক কার্য করিতে রহক আর এউ জঙ্গির ভেট বেগার পাঁচ পঞ্চক ইত্যাদি 
মাপ ইতি সন ১১২৫ তারিখ ১৯ কাতিক। 

"গাহারাম্ড ১য় ধর্মমাণিব্য। 

নিদশন--১০ - 

প্রন্দোত্তর সনন্দ : মহারাজ জয্মমাণিক্য 

পদ্ধাশোহর 

স্বস্তি'শ্রীশ্রীযুতত জয়মাণিক্যদেব বিশম শমর বিজয়ী মহামহোদয়ী রাজানামা দেশোহয়ং শ্রীকারকোনবগে 
বিরাজতে হন্/তাপরং--রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগণে কৈলাশহর শ্রীরামনারায়ণ চন্রবন্তি ও 
শীরঘুনাথ চক্রবন্তি ও শ্রীকিত্তিনারায়ণ চক্রবন্তিকে অজ হাশীহালে সপ্তে৪গ মহাফিক জায়মতে৪৮ ৫/১ পাঁচ 
দ্রোন এক কানী জমি ব্রক্ম উত্তর দিলাম। এই জমির খাজানা ও ভেটবেগার পাচাপঞ্চক রসিংহ৪৯ সমস্ত অঙ্ক 
নিশেদ এ ভমি ভ্তুগ করিয়া পুত্র পৌন্লাদিক্রমে আশিব্বাদ করিতে রহুক ইতি। ১৯৫০ সন তারিখ ১ আশ্বিন। 

জায় জমি- 
রাম নারায়ণ চক্রবর্তি ৩4০ 
রঘুদেব চক্রবত্তি ২১/৯ 
কিত্তিনারায়ণ চক্রবন্তি ১/০ 

৫/১, 

ং পাঁচ দ্রোন এক কানী। 

*শ্রীহট্রের ইতিরত্ত : অচ্তচরণ চোধুরী, ২য় ভাগ (উত্তরাংশ), তৃতীয় ভাগ,১টম অধ্যায়। 

৭ 



নিদর্শন-:১১৯ রাজগী ভ্রিপূরার সরকারী বাংলা 

তালুকদারগণকে স্থ স্ব সম্পত্তিতে সহজতর সম্ভ প্রদান: মহারাজ ইন্দ্রমাণিক্য 

স্বপ্তি_ শ্রীশ্রীযুত্ত' ইন্দ্রমাণিক্য দেব বিষম সমর বিজয়ী মহামহোদয়ী রাজানামাদেশোয়ং শ্রী কারকো।ন 
বঙ্গে বিরাজতে হন্যৎ পরং রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগণে নূরনগরের চৌধুরিয়ান ও নেওগিয়ান 
ও তালুকদারগণের জঙ্গলবুড়িং০ মৌরসী নবাবের সেরেস্তার আগত তালুক পরগণা মজকরের«০ জমা ফিরানী৫ ২ 
মতে দিতেছে এইক্ষন চলেনা দরখাস্ত করিল অতএব বন্ত্রিশ অঙ্ুষ্ঠ ডাঙ্গের৫৩ সতর ডাঙ্গের নলে হাসীলা৫ ৪ 
জমি জরিপ হইয়া সাবেক দস্তর খানেবাড়ী৫৫ আবাদী মিনা৫৬ফি দ্রোন ৪ তিন কানি ষোল কড়া বাদে 
মহাফিক৫? জায় নিরেখ মতে বাকী জমি জমাবন্দি হইয়া দশোত্তরা৫৮ সরঞ্জামি সুদামদ মাহাফিক বাদে বাকি 
জমা লওয়ার জন্য পুত্র পোন্রাদিক্রমে এই সকল দফার অন্যথা না হইব এবং তাহারগ€৫৯ বিনা দরখাস্তে 
জরিপ না হইব ইতি সন ১১৫৩ তারিখ ৭ আখিন 

আসামী ফি দ্রোন নিরেখ৬৭ 
বসতবাতী ১ ১৬ 

তি ০ ৩. 

বরজ ১ 0 ৩২ 
চাড়া৬০ 0 ৪ 
দেশকল আমুনা ১২ 0 ৬ 
ফশলী৬৩ 0 ও 
পারকূল আমুনা ১৪ 0 ৪ 
পারকুল ফশলী 0 ৬ 
বরো ৬৫ 0 ্ 
চীনা ৬ 5 0 ১ 

২০ দশরকণা 

ক্রাজমালা : কৈলাসচন্দ্র সিংহ, ৫৬৪-৬৫ পঞ্ঠা। 

নিদশন--১২ 

বেহারা চাকর পোষণার্থ নিক্ধর ইনাম ৬৮ 

সময়--মহারাজ কঞফ্ণমাণিক্য 

ন্িপুরা, মেহেরকল পরগণার অন্তর্গত তপে রাজাপাড়া ও তপে বানাসুয়া মধ্যে হরিনারায়ণ চৌধুরী, 
রামবল্লভ চৌধুরী ও সীতারাম চৌধুরীকে, মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য প্রদত্ত ৮০ আট দ্রোণ চারি কাণি ভূমি নিক্ষর 
ইনাম সনন্দের খন্ডিতাংশ (সন ১১৭১ ন্রিপুলাব্দ, ১৩ই বৈশাখ তারিখ) ₹- 

“মাহাফিলক তপছিল ৮০ জমি তোমারগ৬১ বেরা চাকর রাখনের জন্য ইনাম দেওয়া গেল। এই জমি 
দিয়া তোমারঘ পুত্র পোব্াধিক্রমে বেরা চাকর রাখিয়া তোমারগ আপন আপন কাজকম্্ম করাও । 
এই জমির মালখাজানা ও রূসিংহ হত্যাদির সমস্তাঙ্ক নিষেদ।” 

৮ 



০ বীরচন্দ্র মাণিক্যের পূর্বব্তীকালে প্রদর্ত সনদ ও দলিলপত্রাদি 
নিদশন--১৩" ্ 

চাকল। জ্মিদারীতে ভ্রিপুরেশ্বর কতক নিযুক্ত নিয়োগীকে মুশিদাবাদে নিযৃক্ত ফৌজদার কত ক প্রদস্ত কাজীনামা 

শীদর্গা 

পারসী দম্তখত :- 
[32111 00110911801 1 1১001 91017 7৬111120106 1 2/11 5170] 

প্রথম লাইনে :--16100081) ৩11) ২য় লাইনে 271০1091))1)720 1211 

শাচাধুলীভআন শ্রী তালকাদারান 

আরবী মোহর 

/3 লিখাতং শ্রীনুরনগরের চৌধুরিআন ও অলুকদারানস্য কাজিনাগাপত্রমিদং কাষ্যঞ্চ আগে আীগোবিন্পরাম 
দণ্তকে নেওগী দপ্তরর সনদ দিছেন এহা তে নায়েব কাজি নাস্থি এই কথান্ডে কাজিনামা পন্ত্র লিখীয়া দিলাল 
ইতি স্টা ১১৭৪ তাং ৯১ আষাঢ় 

*আগরতলা, জয়নগর নিবাসী স্বগত চন্দরকুমার দও মহাশয়ের নিকট রঙ্গিত মুল দিল হইতে গৃহীত প্রতিনিপি। দলিলে উত্ত, 
সনটি বাংলা সন, সৃতরা ১১৭৭ ন্তিপ্রাব্দ। মহারাজ কষ্ণমাণিক্যের পরাজয়ের পর ইচ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কত ক চাকা রোশন- 
বাদ জমিদারীর শাসনভ্ভার পরিচালনার সময়ে ফৌজদারের অধিকারপুক্ত প্রদত্ত কাডীনামার নিদশন। 

লিদেশ : 10617 19 ৮/1(11 1১01১1:11 ৬৩৫] 

পাজমালা (কৈলাস চন্দ্র সিংভ)--১২৯-৯৩০ পঃ। 

1:8১ 11010 €9010091১ প দেওয়াশী (৯৭৬৫) চা শৎ্সর পরবে ই৭৬টভে শ্রিপরার সমতশঙ্ষেত্র কোম্পানীর 

কক্ষিগত হয়। এ সময় 01010 01 01000180)110 এর অধীনে ভ্রিপ্রার প্রতিনিধিরূপে 1২০১1461115, 1২01) 1628 

সমতল ভ্রিপ্রার শাসন উপলক্ষে রাঙ্জা অথবা রাজপ্রতিণিধির সঙ্গে একত্র পসিয়া ভমিদারী সংক্রান্ত নিম্পত্ডি কাযাদি করিতেন এবং 
রাজস্ব আদায় করিতেন। ফৌজদারী বিষয়ে তখন নবাবের কাজীর শাসন চলিঠ। দলিলের সনটি সম্ভবতঃ প্রসময়ের। এই দলিল 

কোম্পানীর দেওয়াণী প্রাপ্তির (১৭৬৫) আগেই মনে হয়। 

দলিলের উত্লিখিত সন ১১৭৪। 

যদি ইহা শ্িপরা সন-- ৯১৭৪ 
৫৯০ 

১৭৬৪ খা; 

ঘযর্দ ইত! বাংণা সন-- ১১৭৪ 
৫৯৩ 

টি থা 

কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাগ্তির ৩ বৎসর পর অল্পকালের জন্য কৃষ্চমাণিকা রোশনাবাদের অধিকারছুযুত হন। 

দগৎত্মাণিকোর বংশধর বলরাম মাণিকা চাকনার শাসনগার প্রাপ্ত হন (সম্ভবতঃ ১৯৭৬--১১৭৭ ধ্রিং মধ) জল সময়ের জন্য। 

গ্রথানে 00011110111 এর ১1(01)101( অনুসারে বলা হইয়াছে (4৯1). 11) ১৯৭৭৬--১৭২৭৭ খ্রীষ্টাব্দ বলরামমাণিকোর সময়, 

অল্পকান বলরামেল ঢাক্লা অধিকারের পর পুনরায় ব্রিটিশ অধিকৃত এলাকা জমিদারীরাপে কৃষ্ণমাণিকোর অধীনে থাকে এবং 

১৭৮২ হইহত ১৭৯২ পর্যন্ত ইহা পূনরায় সনাসরি কোম্পানীর কত্ত্ে চলিয়া যায় ও তবশেসে ৯৭৯২ সনে রাজধরের সময়ে 
1১011110116) 90111110171 হয়। 



মিন১৪, রাজগী ভ্রিপুরার সরকারী বাংলা 

নিষ্কর সত্ত্ব ধানেষাড়ী **প্রদানের সনন্দ: মহারাজ কষ্খমাণিক্য 

শ্ীশ্রীধুতত কৃষ্ণ মাণীরগ দেব বিষম সমর বিজয়ি মহামহোদয়ি রাজানামাদেখোহয়ং শ্রীকারূকোন বর্গে 

বিরাজতে হন্যতপরং রাজধানী হস্তিনাপুর সরকারোদয়পুর পরগণে নুরনগর ডিহি কৃথিয়্ার মৌজে কিসমত 
স্লতানপূর ১১৭৭ সনের জব্দের বাহের খিলাতে শী গোরীপ্রসাদ গুপ্তকে ঝমাইম্যাহ ও পাগুন হাইধন ও 
রাজিবের মহস্বল বাড়ী সং তাহার পৃক্গরণী পাড় খোদ খাস্তাতেগ9 4০ এক কাণী জমি খানেবাড়ী৭১ করিয়। 
"দয়ন গেল এহি জমি বাড়ী আবাদ ভরদুত করিয়া নিজ বাড়ী বানাইয়া বশত বাস করিতে রহুক, জব্দ আমলে 
বাতের চিঠার সামিল না পাব হৃহার উপর মাল খাজানা গএরত কোন অঙ্গ তলপ লা তউবর উতি গন ৯১৮০ 

তাং ১১ ১জাষ্ঠ। 

(80171111111, ] 0 7 ১৪৮৩১ 20101 ১০110911191 117৩ 01010 ডি05111181701 1:১1 111 1100 10151110101 

11170) 77৫ ০%1১11]1, 910111011, 1907, /৬00-1৬ 
**সমন্রান্ত ন্য্িগণকে বসতবাস করিবার জন প্রদত্ত ভলি। 

মঙ্গারা কঞ্চমাণিক্য (৯৭৬০--৯৭৮৩ খা) 
পরার অধিকার হইতে সমসের গাজীকে বিমুস্তত কপ্িরা কফ মণিতাক্গ ৯5৬৭ খপ্টান্দে শ্রিপ্রার সিংহাসনে গারোহণ করেন 

এপং পরবতী বৎসরে তিনি রাজধানী উদয়পূর হইতে পাগগ্তলায় স্থানান্তরিত করেন। 
বিপূরার £সনাবাতিনীর সহিত ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সংঘষ ঘটিলে মহারাজ পুফ্ঃমাণিক। হইতে ভংরেজ কোম্পানী 

চাকলা রোশনাবাদেন সমতল জমির অধিকার স্বহস্থে গ্রহণ করেন এশং ম্রিপূবাধিপতি তখন হইতে পরত প্রিপূরাব রাজা বলিয়া 
স্বীকত তণ। 

নানকার* নন্দ: মহারাজ কঞ্ণচগাণিকা 

২ সপ্ট্ি--শ্রীশ্রীমুত কঞ্চমাণিক্য দেব পিয়ন সমগ্ধ পিজক্জী মহ্াশছোদযী পাজনামা দেশোত্ছং শ্রীকারকোন 
বর্গে বিরাজতে হনাত পর রাজধানী হস্তিনাপুর সঞ্কাপোদহপুর ঢাকলে বোশনাবাদ পরগণে নুরনগরের সঙাগতি 
নেয়োগী খেদমত হারাজেন্দ্র €পওকে মকঠরণ২ করণ গেল নানকার রোজকার দরদাহা ৫ পাঁচ রুপাউয়া নগদ 
একুনে বতসর ৬০ মাইট রুপাইয়া জলি পাইকপ্তাতে?ঠ ও দ্রোঘ ও খোদকাস্তা?৪ গ্রামচাল ৮০ দুই কানি 
প্রকুনে ৬৮০ তিন দ্রোণ দুই কানি জমি পাইব এহার উপর ভেট বেগার পাঁচ পঞ্চক বীরসিংহ ইত্যাদি সমস্তাঙ 
নিষেদ চাকলা মজকুরের দপ্তর সামেল কাশিজ করিয়া দপ্তর মোহ্রী নদাইয়া কাম্য কর্ম করৌক দগস্তর 
সরঞ্জাম সুদামুদ মহাফিক চাক্লা মজকুর পাব এই নানকার রোজকার ভোগ করিয়া পুন পৌন্রাদিক্মে চ্চোগ 
দখল করিতে রহ্ুক ইতি সন ১৯৯০ তাং ০৩ শে ফালগুন। 

(10101101110 1909011, 4৯000, 1৬ 

'প্নসত বার্টির 'জন্য প্রদস্থ ভূমি। 



মিদর্শন- ১৬* বীরচন্দ্র মাণিক্যের পূর্ববতীকালে প্রদত্ত সনদ ও দলিলপত্রাদি 
ইনাম সনন্দ৭৫ : মহারাজ রাজধরমাপিক্য (২য়) 

৭ স্বতি--শ্রীশ্রীয়ুত রাজধর নাণিকা দেব শিষম সমর বিজয়ী মতামছোদয়ী দেশোহয়ং শ্রীকারকন বগে 
বিরাজতে হন্যত পরং ব্রাজধানী হস্তিনাপুর, সরকার উদয়পুর, চাকলে রোশনবাদ পরগণে ধলেস্বর?৬ হাসিজা 
জমী ২ দুই দ্রোণ শ্রীকালীকা প্রসাদকে ইনাঙ দেওয়া গেল এই জমীর গাল খাজানা ও ভেট বেগার বীরদিংহ 
ইত্যাদি শমস্তাঙ্ক নিষেধ এই জঙ্গী জামল দখল করিয়া পূ পৌল্রাদিলমে পঙদ্রমস্খে ভোগ করিতে রহুবঃ ইতি 
সন ১২০৪ তারিখ ১৩ আশ্বিন । 

পপ (সস ০ চে 

২€:101))1)017111, 05 0055 /৯])])৮০ 1৬ 

নিদশন--১৭" 

মজুমদার সনন্দ : মহারাজ দুগাম।শিকা 

স্বপ্তি--শ্রীত্রীমূত মহারাজ দুগামাণিক্য বিসম-শনর-বিজগি মহামভোদায়ি পাজনাদদেনোয়ং আকার কান 
গে বিরাজতে হন্যত পরং রাজধানি হ শন্াপুর গএবধশর উদপুর 7৮৮11515- চাকভী গাসনাবাদ ভ্রিপু্ন। পঞগনে 

নিজ কৈলাশহরের৭৭ জয়নারায়ণ মজুমদারের মজুমদারি খেদমতে ভথানীচরণ শশ্পাকে বদস্কুর সাবেক মকরর 
করা গেল পরগণা মজকবে মনে?৮ ৬ ভ্ুহা ৩ সায়কে৯ দপ্তর বসাইবায় গুতা দধি৮০ খেদমত করিবা 
জয়নারায়ণ মজুমদারের সাবেক নানকার জাহা আছে তুমি পাইবা গ্রহা পরমসুখে ভোগ করিবা মজুমদারি 
খেদমত করিতে রহ ইতি সন ৯২৯৯ ভ্ত্রিং তারিখ ১৬ অগ্রভায়ণ। 

শ্রীহটের ইতি শ চৌধুরী, ২য় ভাগ (ভত্তরাংশ), ওয় ভাগ, ঈম অপ্যায়। 

নানকারসহ মজুমদারীর আদেশপন্ত্র : মহারাজ দুগামাণিক্য 

কালী ভড 

ডি ---আী পরগতে। কৈলাসহগ্ের চোধ (আন ও মভানতারপন ৬ হজারাদারনকে সমাজেয়ং কাধ্যঞ্জ 

পরং পরগনা মজক্রের৮২ শজুমদারি ও চৌধুরাহ জয়নারায়ণ ও কুষ্ণনারাঘধ শমমার নামে ছিল জয়নারায়ণ 

৩ রা হ *জক্ব মৃতু হুহয়াছে জঙনারায় ন *জকৃনের চৌধরাহ সনদ ভার শ্রাতুপ্পূত্র শ্যামনারায়ণকে দেওয়া 

গিয়াছে এ জৈন কৃষ্ণনারায়ণ সম্মার হজুমদারির সনদ জয়নারায়ন মজকরের দাডিত্র ভবানীচরণ শঙ্র্মাকে 
দেওয়া গেল চৌধুরাই নানবঝার ৩ দুই দ্রোন জমি শ্যামনারায়ণ মজকুরকে দিবা শভ্ভুমদারির নানকার ১০ 
দেড় দ্রোন জমি ভবানীচরণ মজুমদারেরে দিবা এ সেওয়াই জয়নারাযণ মজকুর নাগ়ের তালুক ও ক্রহ্মউত্তর 
জি আছে তাশ্া শ্যামনারায়ণ ও ভবানীচরণ মজকুরানকে অঙ্গাদা করিয়া দিগ্লা দুই বনামে সিরিস্তাতে প্রিথক 

দুই তালুক নসাইবা খাজানা নইবা দস্তুর সরজামাদি মহাফিক জানিদ পাইবেক হতি সন ১২২০ সালগ ্রিপুরা 
তারিখ ৪ আমা 

ক্প্রীহটের ইতিরৃত্ত--অচ্যতচরণ চৌধুরী, ২য় ভাগ (উত্তরাংশ), ৩য় ভাগ, শম অধ্যায়। 

কার্ষের বা পদের রত্তিস্বরূপ প্রদত্ত লক্ষ ভমি যেমন, তালুকদারী নানকার, চৌধরাই নানবার, মজজুমদারী নানকার ইত্যাদি 

ৎ)₹১ 



রাজগী ভ্রিপুরার সরকারী বাংলা 

জঙ্গলাবাদ বন্দোবস্তের অনুমতি : মহারাজ দুগামাণিক্য 
নিদশন--১৯ 

চিনি পুজু--শ্রীচাঁদ গাজী সাকিম জোলাই সাড়োয়াতলী শৌজে নে।ওয়াপাড়া পরগণে মেভেরক্লকে সমাজেয়ং 
কার্যাঞ্চ পরং নিজ ঠালক পরগণে ধম্মনগরের খারিজ চক বস্তে৮৩ [বিজয়ানগর মৌজে, সোনাতলা মধ্ে মৌজে 
বারাহিপূর দক্ষিণ ও ধলীজলার পারের পব্ব ও £মাজে চালিতাতলীপ্ন সাবেক হ।সিলার৮৪ উত্তর ও খলাবাড়ীর 
দিঘলীমুড়ার পশ্চিম এই চৌহদ্দি মধ্যে মওয়াজি৮? ॥. আঠ কানি জঙ্গি অজ জঙ্গলা কোদালকুব ও কড়ালকব 
ও চেগ্জাচাল ও চট কাজঙ্গল৮৬ আবাদ করিবার টিঠি তোমাকে দেওয়া গেল রি আবাদী মুদ্দত৮৭ তিন সনা 
পাইবা, মুদ্দত পরে /০ ফি কানি মসর্পসি৮৮ কায়েম মবলগ সিক্া 19 চারি আনা নিরেখ শতে নধলগ সিক্কা 
» দুই টাকা সালিয়ানা খাজানা৮* সন বসন মাহা ললাহা৯ৎ আদাগ গিপা। এই চৌহদ্দি মজকুরের জমিনের 
বেশ খাস্ত ও আবাদ ও গয়ের তাবাদ জব্দ জরিপ লাপালোকসান৭১ তোমার জিন্না সরকার সছিত্ত কিছু এলেক্কাঈ২ 
নাই এই জমিনের নিরেখ পেশী ও ভিটবেগার মাথট৯৩ পঞ্চক ও কনী বেশ খাস্ত খয়চ গয়রহ কোন রঃ 
তলপ না হইব মওয়াজি মঙ্গকর৯৯ আবাদ তরদুত করিয়া পৃত্র পৌগ্রাপিলহে চাপ করিতে রশ ইতি স 
৯২২১ ভ্ত্রিং তাং % বৈশাখ । 

নিদশন--২০ 
বৈদ্যাক্ক মিনাহ দলিল: সময়--রামগঙ্গাম।ণিক্য 

চিঠি রুছু--শ্রী শিরাম বৈদ। সাং পরগণে তিসিনা মৌজে বাতসাকে সমাপেয়ং৯? কাযা পরং পরগণে 
ঘশোদাপুর মৌজে পশ্চিম মিদ্ানগর ভোলানাথ নৈদা কামিক লশভ জসিলা মওয়াণি 1০9 ঢাইর কাণি জমি 
তোমাকে বৈদঅঙ্ক মিনা দেওয়া রা পভ জমি আমল দখল করিগ্লা ভাপ ভন্বুপ করিতে রত সাল খাজানা 
গহের কোন তাঙ্ক তলপ না হতব সন ১৯৯৩২ ন্িপরা তারিখ ৯৯ আষাতি। 

নিদেশন--২১ 
চেরাপা থয়রাতের নন্দ: রামগঙ্গমাণিকা 

চিঠি রুদ্ভু--শ্রী ভাহিভ মাভম্মদ সাকিন পরগণে হশোদাপুর মৌজে আাণিকপূরকে সমাজেয়ং কাযাঞ্ পরং 
মৌজা শজকুরে হাসিলাতে তোমার ৪ বাড়ী ও জমি মওয়াজি ॥. আল্টকানি ঠালাকে চেরাগীখয়রাত১” 
দেওয়া গেল জমি বাড়ী আবাদ তরায়ৃত করিয়া এত্াপ উপস্থভ দিগা £ঠোমাপ খোদাউ ছরেতে ১৯ চেরাগী ভামেস। 
দিবা এই জমির মাল খাজনা গযরহ় বেট বেপার ভোমার পাশ ভতলপ না হহইপ পৃত্ন পোরাদিক্রগে তছরছপ 
করিতে রহ ইতি সন ১০৩৬ ত্রিং তারিখ ১৩ আশ্বিন । 

কে 

নিদশন--২২ ৃ 
বাস্তত্যাগী প্রজাকে গৃহে প্রত্যাবতনের জন্য পরোয়ানা 

সগয় -- কষঃকিশোরমাণিক্য 
নং ১৯৫১ 

চিঠি রুড্ু ১০) 

চিঠি রুজু--শ্রী বকস আলা ও ইচমাইল আালী সাকিন নিজ কৈলাসহর মোতানকে পর্বত আরিপুরাকে 
সমাল্সেগং কাহ্যঞ্। পরং শোনা গেল তোমরা তোমাগপ বাতী ছাড়িয়া অন্যখানে যাইয়া রহিয়াছ অতয়ব লিখা যায় 
তোমরা খাতির জমা তইয়া আলাপন বাতীতে আগসিবা ভোমাগ কোন বিষয় অন্যায় ভইবন। ইতি সন ১২৫৬।১৮ কাত্িক। 

১১০ 



বীরচন্দ্র মাণিক্যের পূর্ববর্তীকালে প্রদত্ত সনদ ও দলিলপন্রাদি 
নিদর্শন--২৩* 

দেবোত্তরের দলিল: মহারাজ ঈশানচন্দ্রমাণিক্য 
নং ৬৭৬ 

* শীগুর ' লক্ষ্মী জনাদ্দন 
আক্তা " লক্ষ্মী গোবিন্দ 

চিঠ রিচজু 
শ্রীদুর্গাভত্তি নারায়ন ও শ্রীচর্ডিচরন দেব ও গৌরিচরন দেব সাকিন আগরতলাকে সমাজেয়ং কার্যঞ 

পরং রাজগী মোতালকে মৌজে সানমুড়া ও মৌজে চান্দিনামুড়া তোমার পীতার স্থাপীত 'দেবতার সেবা পূজার 
নিমিতে দেবোত্তর করিয়া দেওা গেল উত্ত দুই মৌজার উপসন্ত দ্বারায় উত্ত দেবতার সেবা পজার নিব্বাহ্ করিবা 
এহাতে দেবতাসেবার বন্ধানের ননাধিক করহ তবে উত্ত মৌজাদ্য় সরকারে খাস করিয়া উত্ত দেবতা সেবায় 
নিভাহ করা জাবেক ইতি সন ১২৬০ শ্রিং ৩৬শে পোষ 

মরকম। 
0010৬. ০ স্বাঃ শ্রীযুণল কিশোর দন্ত 
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2710 খু. 
সি সপ পপ পস্জপাা 

*আগরতন্লা সদব বালেকটরী আদিস 52৬ ১০,২৬৯৯৫৩ উ€ ভাবিখে প্রস্ঠত একটি সহিমোহরী এগীয নবছি হইতে প্রাহভ। 

নিদর্শন--২৪ 
মহারাজ বীরচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত হওয়া সম্পকে মহারাজ ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের এতিহাসিক রোবকারা 

শ্রীগুর 
অ।ক্গা 

শীশীসতি 

রোবকারা কাছ।ণী এলাকে র্রাজগী পবর্বত ন্রিপরা, হুজুর শ্রীশ্রীযু্তত মহারাভা ঈশানচন্দ্রমাণিকা বাহাদুর । 
ইতি সন ১২৭২ ভ্রিপূরা, তারিখ ১৬ই শ্রাবণ । 

এপক্ষ বাতব্যাধি পীড়াতে শারীরিক কাতর হওয়া প্রযুক্ত রাজত্ব ও ও জমিদারি শাসন বিষয়ী কায সুচার- 

মতে নির্বাহ হইতেছে না এবং যে প্রকার ব্যামোত ইচ্ছাধীন কোন সময় প্রাণবিয়োগ হয় তাহারও নিশ্চয় 

নাই এমতেই এপক্ষের খান্দানের চিররীতিমতে এ কার্যা নির্বাহ তদর্ক যুবরাজ ও বরগাকর ও কর্তা নিষুভ্ত, 
করা প্রয়োজন, সেষতে হুকম হইল যে-- 

যুবরাজীপদে এপক্ষের ভ্রাতা শ্রীলশ্রীমান বীরচন্দ্র ঠাকুর ও বরগাকুরী পদে প্রথমপুন্র শ্রীলশ্রীমাণা ব্রজেন্্ 
চন্দ্র ঠাক্র ও কর্তা পদে দ্বিতীয় পৃল্র শ্রীলশ্রীখান নবদ্বীপ চন্দ্র ঠাকরকে নিযুক্ত, করা যায় ও এবিষয়ের 
গত্তেলা স্বরূপ এই রোবকারীর এক এক কিওগা নকল জেলা চট্রগ্রাম ও জেলা ঢাকা প্রদেশের শ্রীলশ্রীযুত্ত' 
দায়ের সায়ের১০২* কমিসনর সাহেব বাহাদুরান ও জেলা ভ্রিপূুরা ও জেলা শ্রীহটের শ্রীলশ্রীযত্ত জজ সাহেব 
ও শ্রীযুক্ত কালেক্টার সাহেব ও শ্রীঘুন্ত মাজেম্টেট সাহেব বাহাদ্ররান হুজুরে প্রেরণ হয় ইতি। 

শ্রীশীসহী | 

মোকাবেলা 
শীগুরুদাস বদ্ধন মং শ্রীবিশ্বনাথ গুপ্ত 

॥। পেক্ষার মোহরের 



চর 

4 

তে 

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 

৭ স্বস্তি 
প্িপিরার অনেক তামুশাসনের প্রারস্তেই ৭ স্বস্তি, ৭ স্বত্তি বিষণ, ৭ চিহ অথবা ৯ খিষ্ এরাপ খেদিত চিহ, দেখা 
যায়। রাজেশ্বরের নামের প্রারস্তে স্বস্তি উজ্লেখ এবং শ্রীবিধ্চ দেবতার ষ্মরণে পর্বচিহিন্ত আজি আঁকার বা লেখার প্রচলন 
ত৭কালে ছিল। অবশ্য সবক্ষেত্রেই শাসনসমহে এই বাবহার দ্ষ্ট হয়না। 

বিষম সমর বিজয়ি 
বহুযুদ্ধে বিজয়ী অথে ক্ষত্রিয় রাজার বিশেষণরূপে বহু শতাব্দী যাব স্রিপ্রার রাজাদের নামের পরবে এই বিশেষণটির প্রয়োগ 
বিদামান দেখিতে পাওয়া যায়। 

মহামহোদয়ি 
গ্রই মহামহোদয়ি বিশেষণ্টিও ভ্রিপূরার সরকারী দলিলপঞ্রে দ্রিপূরার রাজাদের নামের বিশেষণরাপেই বাবহৃত হইয়া আসিয়াছে । 
মহামহোদ্য়ি শব্দটি মহামহোদয় শব্দের অস্তদ্ধ প্রচলন। 

"ব.জাশাম 2 মনেশিহঘং স্াজানামোদেশোহয়ং শব্দটিও প্লাজন্যবগের আদেশের শিরোনামায় প্রাচীনকাল হইতেই বিভিনরাপে 
9 সময় সময় অগুগ্ধরাপে নাবহত হইয়াছে দেখা যায়। তাম্ক বাঙ্জার শাম উদ্লেখযৃত্ত এই আদেশ অথে বাবহ ত। 
*রাজানাম অন্যদ্ধ-রাভ।াম হওয়া উচিত। 

শীকারকোনবগে বিরাক্ততে 

মৃূসলমান আমলে আমলা কর্মচারীশ্রেণীর করণিকগণের উচ্চপদস্থ দায়িত্বশীল কাযকারকগণকে কারকোন বলা হইত। শ্রী 
হইতে বিরাজতত সংদ্কত শব্দের মধো বাবহত এই মুসলমানী শব্দটি "মন্ত্রীবাহাদুর' অথবা অফিস হায়ে ইতাদি ভ্রিপরার 

সম্প্রঠিকালের সরকারী ভাষায় সন্দরলূপেই সহাবস্থিত হইয়।ছিল। 

শক নবগের বিবাজতের ঠাবাথ মন্ত্রীসম্ভায় অথবা সরকারী কাষাকারকগণের সম্ভায় অধিচ্ঠিত জাপন করিতেছে 
যেমন ইংরেজীতে 776 00011 00001011 

হনাৎ পরং শব্দ দুইটি খুব সম্ভবতঃ শুদ্ধ শব্দের অতিশয় বিক৩রাপ এবং অথ বুঝা যায়না । এই শব্দ দুইটি বহু শতাব্দী 

যাবত রাজকীয় আদেশের শিরোনামায় বাবহত ইয়া আসিতেছিল। 

রাজধানী হস্তিনাপর সরকার উদয়পর 

শ্রিপ্রার রাজবংশ চন্্রনংশীয় ক্ষত্রিয় এই দাবীর পশ্চাতেই রাজা যযাতির গ্রাজধালী হস্তিনাপূরের সঙ্গে সম্বন্ধ প্রতিধনিত রাখিবার 
ইঙ্গিত প্রতিফলিত হইতেছে। বহু শতাব্দীকাল উদয়পূরই ভ্রিপরার রাজধানী ছিগ বলিয়া সরকার উদয়পূর বলা হইত কিন্ত 
তোড়রমলের তোমর জমায় ভ্রিপূরার কুমিজ্লা জেলার পঃ ও দঃ সমতল অঞ্চলের অনেকাংশ মোগল শাসনাধীনে যাওয়ার 
ফলে তোমর জমায় সরকার উদয়পর বলিয়া একটি মহাল সম্টি হইয়াছিল এবং পরবতাঁকালে অতি অল্প সময়ের জন্য 
উদয়প্রে সাময়িকভাবে মোগল কত্ত স্থাপিত হইয়াছিল। মেহেরকুল ও নূরনগর নামে আখ্যাভ কুমিজ্লা জেলার মধ্যবতী! ও 
প্বাঞ্চল ৯৭৩২ শ্বীষ্টাব্দের পূব" পর্যন্তও রাজগী গ্রিপরার অন্তভূত্তগ ছিল এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এই অঞ্চল 
কোম্পানীর আমলে মহারাজের সঙ্গে জমিদারী সূ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের রাজত্বকালে 
সরকার উদয়পূর স্থলে সরকার আগবতলা অথবা প্াজধানী আগরতলা লিগিবার রীতি প্রবতিত তয়। 

৮” অজঙ্জঙজলাতে 

৯১ 

৭0 

জঙ্গনাকীণ অঞ্চল মথে প্রচলিত শব্দ । 

মালখাজানা --সরকারের নিদিষ্ট খাজনা বা কর। 

গয়রহ ইত্যাদি । 

১১৯,৯২ ইহা একটি লাখেরাজ্ত বা নিক্ষর দানপন্রের সনন্দ। মসণমান পীর ফকিরদিগকে প্রদত্ত 'পীরণ' অথবা এফকিরাণ লাখেন।জ। 

5. 

৫৫ 

৯৬ 

তায়শাসনে দুইটি শকাব্দ এবং দুইটি অন্য সনের উদ্েেখ দেখা যায়। শকাব্দ ১৫৭৮ এবং ১৫৮৯ 'শন' অর্থাৎ সন লিখিত 
হইয়াছে। ১০৬৬ এবং ১০৭৭ সংখ্যা দুইটি ভ্রিপরাব্দ জাপক। 

মহারাজ কল্যাণমাণিকোর রদ্ধাবস্থায় রাজত্বের শেষভাগে যুবরাজ গোবিন্দদেবই পিতার পক্ষে রাজকার্যাদি পরিচালনা করিতেন। 
আলোচ্য এই তামশাসনটি আলোচনায় দৃষ্ট হয় যে, এই লাখেরাজ “ফকিরাণ” দানপন্টির মূল আদেশটি ১৫৭৮ শকে মহারাজ 
কল্যাশমাণিকোর রাজহকালে মঞ্জর হইলেও, তায়ুশাসনটি ১১ বৎসর পর ১৫৮৯ শকাব্দে মহারাজ গোবিন্দদৈব কতৃক প্রদত্ত 

হইয়াছিল। ২ চিহিষ্ত “বড গোস্থায়ির” অর্থে ড় গৌসাই” অথ্াণ্ পিতৃদেব মহারাজ কলাণমাণিকোর ক্গরূণে উজ্লেখ 
করা হইয়াছে। 

মগ হাসিনা স্বপিত হাসিলা অথবা বণিত জমি। হাসিলা -কর্ষণযোগা জমি। 

হরতও্ ল্হরবধৃত অর্থাৎ সবসময়ে অথে লিখিত। 

দোয়া-আ। শুতেজ্ছা। 

ডেট স্রাজোহর অথবা রাজসরকারকে কোন পর্বাদি অথবা বিশেষ উপলক্ষে প্রদত্ত নজর ইত্যাদি। 

বেগার স্বিনা মন্ত্ররীতে সম্পাদিত কাষ (00০০৫180101) । 

১৪ 



বীরচন্দ্র মাণিক্যের পূর্ববর্তীকালে প্রদত্ত সনদ ও দলিলপন্রাদি 
৯৮ পঞ্চক অনেক দলিলে পাঁচা পঞ্চক শব্দ ব্যবহার দ্ষ্ট হয়। তৎকালে পঞ্গায়েতী কররাপে সংগৃহীত হইত। 

৯৯ নকল যাব্দা -্যাব্দা শব্দের শুদ্ধরাপ অব্দ। নকল অন্দ অথে এস্থলে শকাবন্দের সমার্থক অন্দ শ্রিপূরাব্দ সচিত করিতেছে । 
২০ বিশ্বাসনারায়ণ মহারাজ কুল্যাণমাণিক্য এবং গোবিন্দমাণিক্যের রাজত্বকালে দেওয়ান বা রাজমন্ত্রীপদে অধিচ্ঠিত ছিলেন । " 

১১, ২২, ২৩, ২৪ এই সনন্দটির আলোচনায় প্রথমেই সনন্দের শিরোভাগে মুদ্রিত মোহরগুলি দৃচ্টি আকষণ করে। মহারাজ গোবিন্দ 
মাণিক্যের 'আজামোহর' ছিল “রাম সত্য জয়"। এই মোহরের সঙ্গে পরবতী মহারাজ রামমাণিক্যের 'রামসত্য" এবং মহারাজ 
কঞ্চমাণিকোর “রামাজা' মোহরাঞ্কনও হইয়াছে এবং সবশেষে ব্রিপূরারাজোর ল্ট্যাম্প আইন প্রচলনের পর মং ৪ টাকার স্ট্যাম্প 
সংযৃক্তত করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা সনন্দের উত্তরাধিকারীগণের সাতকতার পরিচয় পাওয়া যায়| 

২৫ জাএনজায় (151, ফদ)। 

২৬ সাইলা -:শালি ধানোর জমি। শালি শব্দের সহিত স্থাথে তা প্রতায় যোগে নি্পন্কা। 

২৭ বোরুয়া--বরো ধানের জমি । বরো শব্দের সহিত স্বাথে আ প্রতায় যোগে নিষ্পম শব্দ । 

২৮ বীরসিংহাদি শ্রিপরার অনেক সনন্দে ভেট, বেগার, পাঁচা পঞ্চক ইতাদির মত বীরসিংহ নাম একটি সরকারী করের উচ্লেখ 
পাওয়া যায়। এই শব্দটির বীরসিংহ, রসিংত ইত্যাদি নামে উল্লেখ দৃম্ট হয়। ইহার পরিক্ষার অথ পাওয়া দুরাহ। 

কামিং এর রিপোট অনুসারে (9007৬০৬৭৫ 99'0101)5771 91115 0174101%3051100:0 2511৩, 19007 -1.00. 00011101117) 

বীরসিংহ নামক কোনও ব্যশিষ্র নামের সঙ্গে সরকানে প্রদেয় এই করটির নামকরণ তইয়্াছিল। এই প্রসঙ্গে উজ্লেখ করা যায় 
যে চাকা রোশনাবাদের অন্তর্গত নরনগর ইত্যাদি পরগণাসমূহ প্রাচীনকালে চাকলার সম্ভ্রাস্থ জমিদার, তালগকদার চৌধুরী 
শ্রেণীর ভমাধিকারী ভিননও সময়ে সময়ে পশ্চিম দেশ হইতে আগত ইজারাদারগণের সভিত ইজারা (812), 10059) 
শন্দোবস্তে রাজস্ব আদায় হইত । লালা ধীরসিণ্হ, লঘূনাথ তেওয়ারী ইত্যাদি ইজারাদার নাম কাশিংএবর রিপোে দৃভ্ট হহা। 

পববশ্রীকালে বীরসিংহ নামক কোনও ইঞ্জারাদারের সময়ে তত্প্রচলিত একটি বিশেষ করের নাম বীরসিংহ হওয়া সম্ভব। 
ল।জমানা সম্পাদক কালীপ্রসন্ সেনের মতে যৃদ্ধবিগ্রহকালে রাজসরকার তইতে প্রবতিত বিশেষ কলেল লাম ছিল বীরসি৪হ 

এই যুভিগ অপেক্ষা কামিং এর মতই গ্রহণীয় মনে হয়। 

২৯ আমল কাবেজ করিয়া - "আঃ, ভোগ দখলে বা নিজ দখলে রাখিয়া । 

9০ আয়মা সনন্দ _ম্সলম।নগণকে ধর্মাচরণাথে প্রদত্ত ভ.সণ। 

৩১ হাসিনা--আ'বাদী, ফসলা জমি। 

০২ সরকার উদয়পর পরগণে মেহেরকন _মেহেরকুল পরগণা স্ত্রিপুরা (কমিদ্লা) জেলার অন্তপগত কিন্ত ইম্ট ইগ্ডিয়া 
কোম্পানী কতাক কমিনা জেলা অধিকারের পরবে মেহেরকল পরগণা শ্রিপূরা রাজোর রাজধানী উদয়াপর সরকারের 

অন্তর্গত 'ছিল। | 

৩৩, ৩৪ আধা হাসিলা আধা জঙ্গলা -অধেক আবাদী ও ফসলী এবং অধেক জঙ্গলাভমি। 

৩৫ ধোন প্রোণ। 

৩৬ আয়মা -ম্সলমান পীর-ফক্চির ঠত্যাদিকে ধর্মাচরণের জন্য প্রদত্ত নিক্ষর চাঙ্গেরাজের নাম আয়মা। 

৩৭ মৌতে_-মৃত্যুতে। 

৩৮ তেতৈয়াড়া_মেহেরক্ল পরগণার একটি গ্রাম। 

৩৯ ॥॥. বার কানির নির্দেশক অঙ্ক। 

8০ হাতালে (নিজ জিন্মায়) ৷ হাত ও হালে--এই দুটি খব্দের ষগপৎ উল্চারণের ফলে সৃষ্ট মৌখিক শব্দ বলিয়া অনুমিভ। 

৪১ দোয় করিআ--আশীর্বাদ করিয়া। 

৪২ তেং--তারিখ শব্দটিকে অনেক স্থলে তেরিখ লেখা হইত। তেং এই তেরিখের সংক্ষিপ্তরাপ। 

৪৩ ডিহি বূড়িচোঁ_বূড়িচো-র পরের চিহন্ট সম্ভবত ং অথবা গগ। বুড়িচঙ্গ নামক মেহেরকল পরগণার এই পরিচিত গ্রামটি এখনও 
স্বন।মে পরিচিত। 

এই গ্রামের নামের সঙ্গে প্রসঙ্গত উজ্লেখ করা যায় যে, ভ্রিপূরা ও শ্রীহট্ট জেলায় চঙ্গ ণব্দ সংযৃত্ত আরও গ্রামের নাম গ্রখনও 

বতমান আন্ছে যথা, পাখাচঙ্গ, বানিয়াচঙ্জ ইত্যাদি। বাংলা ভাষায় অব্যুগৎপল্ন চাজগ। অর্থে স-সাল বৃঝায়। চঙ্গ অ 

স্ন্দর। 

88 শক ১০ 1-২-্দলিলে প্রথম লিখিত শক ১০৮২ ন। হইয়া ম্িগুরা হওয়া সম্ভব। কারণ শক এর জায়গায় খ্ালি। পরে ১০৮২ 
তেং। স্তরাং গ্রিপ্রা ধরা ভাল। 

8৫ মেহেরকল পরগণার যোলনল গ্রামটি এখনও স্পরিচিত। 

৮৪ ৪৬ ভ্রজোত্তর। 

৬১৫ 
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রাজগী শ্রিপূরার সরকারী বাংলা 
'পতে গ্রীবিষ্ণ প্রীতে। 

নিম্নমাফিক জায়মতে। 

ন্রপূরা পাজের কেলাসহব অঞ্চলেও রসিংহ অর্থাৎ বীরসিংহ করপ্রথা বিদামান ছিল জানা যাইন্েছে । 

জস্নব্উ় হঅতঠীত সময়ে জরঙ্গনাকীর্ন অঞ্চসিসমহ আবাদের উদ্দেশ্যে দীঘসময় বিনা খাজনায় ও অন্যান্য সহজ এবং আকর্ষণীয় 

সৃবিধায় যে বন্দোবস্ত দেওয়া হইত তাহা “জঙ্গল বৃড়ি' বন্দোবস্ত বলা হইত। আবাদের কার্যে কোদাল, কুড়াল ইত্যাদির ব্যবহার 
অপরিহার্য বলিগ। এসকল বন্দোবস্তের দগিলে 'কদাল কপ" কুড়াল কপ ইত্যাদি শব্দের উছেলেখ দেখাযায়। 

মজকুর -উল্লিখিত. 7(91৩591ণ 

ফিরানী _শিদিশট কিস্তি । ফিরিস্তি? 

ডাঙ্গের -যশ্চঠিকে দেশজ ভাষায় ডাঙ্গ বলা হয়। এস্কলে বশ্রিশ অঙ্গলী পরিমাপের মন্টি বলা হইয়াছে । 

হাসিলা ফসলী জমি। 

খানেবাড়ী বসত বাটি। 

মিনা করম অর্থাত 1৩111-11৬৬ সময়কাল । 

মহাফিক _ মাফিক। 

দশোতভরা দশশলা। 

তাহারগ তাচাদিগের। 

বরজ পানের ক্ষেত্র । 

চাড়া বসতবাড়ী সংলগ্র অন্তর উবর ডমি। 

দেণকুল আমূনা, পারকুল আম্না আমন ফসলের উৎ্কম্ট ও অন্তকল্ জমি । 

ফসলী ফসলী ক্রমি। 

পারকল আমুনা -স্বামন ফসলের অনঞ্কষ্ট জমি। 

বরো _- বোরো ধানের জমি। 

চীণা কাউনশ্রেশীর চীনা নামক ফসল। 

নিরেখ খাজনার ভার অন্সারে। 

স্বীয় অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টরাচায মহাশয়ের সংগৃহীত অপ্রবাশিত খণ্ডিত দলিল হইউতে। 

ভাষায় 'তোমারগ" ও 'তোমার'ঘ শব্দগুলি দক্ষিণ গ্রিপূরার কথ্যভাষ্ায় প্রচলিত। 

খোদ খ্বাস্তাতে সীম গ্রাম অথে। 

খানেলাড়ী -নসতনাটি প্রস্তুঠের জনা প্রদত্ত নিক্ষরকে খানেবাড়ী অথবা নান্কার বলা হহত। মুসলমানদিগের অথে খোসবাস 

বলা তই । 

মকবর কাহোমী আথহবা চিরস্থায়া স্বত্রের বন্দোবস্ত । 

, ৭8. পাউকস্তা 5 খোদকান্তা - এখানে গ্রামের বতিরাঞ্চলে এবং স্বপ্রামের এলাকাতুন্ত স্থান বুঝাইতেছে। 

সম্ম্ান্ত বৈদা, কাহাস্ত, ইত্যাদি বংশের উচ্চপদস্থ রাজসরকারী কচারীগণের প্লস্ষারস্বরাপ প্রাপ্ত নিক্ষরকে উনাম অথবা মহত্তরাণ 
শ'লা তইত। 

আলোচা সনন্দ প্রাপ্ত কালিকাপ্রসাদ এর পিতা গুকদেব ভ্রিপূরার রাজধানী পরিবত'নের পর উদয়পূর হইতে আগত হইয়। 
আগরতলার সগ্গিকটে রোশনাবাদ জমিদারীর অন্তগত কেন্দগ়াই গ্রামে উপনিবিষ্ট হইয়া তথায় বসতবাটি প্রস্তুত করেন। এই 
শের মধো অনেকেই উত্চপদস্ত রাজকাষে নিয়োজিত ছিলেন। বতমান যুগে স্বর্গত দেওয়ান অসিতচন্দ্র চৌধুরী এই কালিকা 

প্রসাদের অন্যতম উর পরুষ। 

ধলেশ্বর এই দলিলে বণিত ধলেখর পরগণার কতকাংশ সান অব ইণ্ডিয়া দ্বারা সীমানা নিধারণের পর রাজগী শ্লিপ্রা 
গ্রবং কতকাংশ ব্রিটিশ ভ্তারতের অন্তর হইয়াছিল । 

£ঠকলাসহর -কিঞ্িদধিক দেড়শত ব€সর পৰে প্রদন্ত এই সনন্দটিতে অন্যতম লক্ষ্যনীয় বিষয় এই যে ভ্রিপরা রাজ্যের অন্তর্গত 
কৈলাসহরকে এ সময়ে চাকলা রোসনাবাদ জমিদারীর (ক্রিটিশ এলাকা) মোতালকে বা অন্তর্গত বলা হইয়াছে। ভ্রিপূরা রাজোর 
সহিত ব্রিটিশ এলাকার সীমানা নিধারণের পরে এবস্িধ উল্লেখ অন্যান্য ক্ষেত্রেও বহু সময়ে সরকারী কাগজগঞ্তেও প্রতিফলিত 
দ্ট হয়া। 

শানে বনে। 

৬১৬ 
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বীরচন্দ্র মাণিক্যের পূর্ববর্তীকালে প্রদত্ত সনদ ও দলিলপত্রাদি 
সায়কে_সায়রে হাওরে 

দধি--এই দলিলে মজুমদারী সনন্দ গ্রহীতার প্রতি একটি সত' আরোপিত হইয়াছে যে সরকারী প্রয়োজন হাত “মস দধি 

খেদমত” অর্থাৎ মৎস্য ও দধি সরবরাহ কলিতে হহবে। 

চিটি রুজু-চিঠি রুজু 101(01 15519 

মজকর-্পবে উল্লিখিত, 210195810 

ঢকবভ্তে 207 00 1১100 01180. নোয়াখানি অঞ্চলে প্রচলিত চবলন্দিগ সাদ্শো % মৌজার চৌহদ্দি বা সীমা। 

হাসিলা -ফসলী ভূমি। 

মওয়াজি 717102১1190 18110 

অজ জঙ্গনা কোদালকুব ও কড়ালকুব ও চেঙ্গাচাল ৩ চটকা জঙ্গল আপাদ- কোদাল ও কড়ানের সাভাযো এই চেঙ্গা ও চট্ক। 
ইত্যাদির জঙ্গল আবাদ করিবার জন্য। 

মৃদ্দত-1-011-110৬ 1)0110, করমূত্ত সমগ। 

মসক্কসি »এক শ্রেণীর ভূমি বন্দোবস্ত । এউ শন্দোপস্ছে খাডনার ভার একটা নিদিষ্ট সমগ্নান্তগ্ে রদ্ধি পাঞ্ যেমন তকসিসি 
অধ্বা তখ্খিচি বন্দোবস্ত | 

সালিয়ানা খাজনা প্রতি সালের খাজনা, বাষিনু খাভাশা | 

সন বসন মাহা বমাহা-_-সন কিস্তিতে অথবা হাত শিশক্দিতে। 

লাপা লোকসান _লাভ-লোকসান। 

এলেকা _সম্পক। 

মাথট-মাথাতে, স্থানীয় মাথা প্রতি চাঁদা। 

মওয়াজি মজকর --1২১৮৭14110 1116 20161৩510 1701581700 12110. 

তরদুত-উন্নতি। 

বৈদ্যাঙ্ক মিনাহ_চিকিওসক বৈদ্যগণকে চিবি-সান পরক্ষারা সরাগ হে নিক্ষর প্রদত্ত হও তাহাকে দ্যাঙ্ক গন বোদ্যোস্তুপ 

মিনাহ বলা হইত। 

সমাঙ্গেয়ং-সমাজেয়াং। 

চেরাগ খয়রাত--প্রদীপ দেখাইবার জনা নিক্ষণ দাশ । দরগা অথবা মসজিদে চেলাহ। শ। প্রদীগ গ্রাহাহ দলার বায় নিবাহ 
জন্য যে নিক্ষর মুসলমান ধর্মপ্রাণ ন্যন্তিঘগণবে, দেওয়া ভউন্য তাহাকে চেলাগী খয়পাত লহ হইত। 

খোদাই ঘরেতে -খোদার স্থানে । 

চিঠি রুজু-চিঠির আকারে প্রশাসমিক আদেশ। গভ আদেশটি মহারাড কফ্কিশোন মাণিবেশর পাভহবানে প্রচালিত। 

ব্রিপরা রাজ্যের বতমান যুগের উঠিষাপে ইহা একটি বিশেষ দলিহা। মহারাদ গশানচণ্দ্র মাণিকা ১২৭৩ নিপ-াব্দেদ ৯৭%হ শ্রাপণ 

তারিখের এই রোবন্ারী বা ঘোমণাপত্র দ্বারা দীয় জাতা শীবচন্ড ঠাকুরশে বানরাজো নিফোগ প্রিলেন তং পতল শী ছিবতেদ, 
ঈশ্মানচন্দ্র মাণিক্য লোকান্তরিত হইলে যুবলাজ্জ শীরনন্জ জিপরা প্রাঙ্ভা শ জগদিদানীর শাসলভ্ভার গ্রহ গ কারিনেন। নহ উপলক্ষে 

অন্যান্য দাবীদারগণের সহিত ব্রিটিশ এলেপ্য় অবস্থিত ঢাকা জমিদাপীর অধিকার মভয়া নিভিল আদালতে মামলা মেকদ্দমা 
চলিতে থাকে । আট বণুসর এই সকল মোপদ্দমা চলা সহায় যুনগাজ বারচন্দ্র 0191700 70 পাপে পাজড় পরিচালনা 
করেন এবং প্রিভি কাউন্সিলের ৯৮৬৯ খাস্টাব্দের ৯৫ই মাচ তারিখের চূড়ান্ত আদেশ যুলগাজ বীরচন্দের অনুকলে যাইবার 
ফলে ১২৭৯ শ্রিপূরাব্দ ২৭শে ফাল্গুন (১৮৭০ খীং *ইউ মাচ) মহারাজ বীক্ষচণ্দ্র সিংহাসনে আঙোজণ পরত এট 101 
স্ষমতায় অধিন্গঠিত হন। 

দায়ের সায়ের-দায়রা ও সেসন এন্দ দুইটির তৎকালে প্রটলিত অপশ্রংণ। 





দ্বিতীয় অধ্যায় 

(ন্লাজা ও ব্লাজখান্দান, কলাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজসংসার ) 





রাজা ও রাজখান্দান, কুলাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজসংসার 
নিদর্শন--১ 

দেওয়ান উপাধির সনন্দ* 
নং ৫৮ 

পদমমোহর 

শ্রীশ্রীযু ভ্ত বীরচন্দ্রমাণিক। দেব 

শ্রীশ্রীযূত মভারাজা বীরচন্দ্র মাণিকা বাহাদুর বিযশ সমর বিজমী শহামহোদয়ী রাজনামাদেশোহয়ং 
শীকারকোণ বর্গে বিরাজতে হন্যত পরং রাজধানী হস্তিনাপূর সরকার উদয়পুর পরগণে নুরনগর 
মৌজে বিদ)াক্ট নিবাসী শ্রীযুত্তত রাম মাণিক্য রায় নায়েণ দেওয়ানকে দেওয়ানীকার্যে নিযুন্ 
করা হইয়াছে অতএব সনদ দেওয়া গেল আমানত দেওয়ানত বহাল রাখিয়া দেওয়ানীকাধা 
নিব্বাভ করিতে রহুক ইভি সন ১২৮০ ত্রিপুরা তারিখ ৩৯ ভাদ্র। 

শী পর্ণচন্দ্র বিশ্বাস মরকমা 
মনসী শ্রী রামবমার সেন 

পন্ননাবিষ 

শীকাশীচন্দ্র দাস মোকাবিলা শ্রীভরতচন্দ্র গঙ্গোপাধা।য় 
পেক্ষার সেরেস্তাদার 

আগরতলা, গখনগর নিবাসী শ্রীবিনয়ভমণ বাখ বামণ মহাশক্কোর সৌতানে। মা দিলে হইতে সিংগই 

লাজাদেশের প্রতিলিপিসম্হ সেক্রেটারীর দস্তখতে প্রচার হওয়া সম্পকে 

13. € 1390 

শা ৪ সেঙা 

রোবকারী কাছারী গএ্রলাকে স্বাধীন ভ্রিপুরা হুজুর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুর । 
ইতি সন ১২৯৪ জ্িং তারিখ ১৪ই শ্বাবণ। 

রোবকারী মেমো ইত্যাদির নকল এপক্ষের সহি হহ্য়া প্রচারিত হওয়ার নিয়ম আছে। ইহা যখন যাবেদা 
কাজ৯ তখন এপক্ষের সহি না হইয়া কোন প্রধান কাধ্যকারকের দম্তখত হইলেই হইতে পারে । সেমতে 

হকুম হইল যে-- 

এখন হইতে রোবকারী ও মেমো ইত্যাদির নকল এপচ্ষের সহি না হইয়। শ্রীযৃত সেক্রেটারী বাবুর 
দৃস্তখতে প্রচার হয়। সেক্রেটারী স্টেট আফিসের২ এক আমলা দ্বারা নকল লিখিত হইয়া অন্য আমলা দ্বারা 
মোকাবেলা হওয়নাত্তর সেক্রেটারী বাবুর দস্তখত হইবঝেক। লিখক ও মোকাবিলা কারকের সাবধান ও সতর্ক 

সৎ) 



রাজগী ভ্রিপুরার সরকারী বাংলা 

থাকিতে হইবে যে কোন অংশ এ নকলে ভুল না হয়। জ্ঞাতাথে এই রোবকারীর এক এক খণ্ড নকল সদর 
কাছারীতে ও চাকলা ও সব ডিবিশনের আফিসহায়ে প্রেরণ করা যায়। ইতি 

[৭৫11৪ 1২801181) €0311051)৩ 
১০০1০৫৪1%. 

শ্তাকা নিবাসী বাব রাধারমণ ঘোষ মহাশয় ভ্রিপূ্রার রাজপরিবারে শিক্ষকতা কাহে প্রবেশ করিয়া স্বীয় বিদ্যাবস্তা, প্রতিভা ও 
নানাবিধ সদশুণদ্বারা মহারাজ বীরচন্দ্রের অনুগ্রহ অজন করিয়া ক্রমে মহারাজের সেব্রেটারী পদে উচ্লীত ও তৎপর হিসাব, 
শিক্ষা ইতাদি কয়েকটি প্রশাসনিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কাজকারক রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পাশ্চাত্য ও ভারতীয় দর্শনশাচ্ত্রে- 
বিশেষতঃ বৈষ্ণব ধম ও শাক্ত্রে তাহার অগাধ অন্রাগ ও অধিকার ছিল। পরম বৈষ্ণব মহারাজ বীরচন্দ্র কত্তক লক্ষাধিক 
মদ্দা বায়ে বিনাম লা বিতরিত, বৈষ্ণব গোস্বামীগণের টিকা সম্বলিত শ্রীমত্ভাগবত গ্রন্ এবং আরও অনেকগুলি বৈষ্ণব ধর্মশাভ্র 
ম্দ্রণ উপলক্ষে রাজদরবারের আন্কশোর পেছনে রাধারমণ বাবৃর সক্রিয় ভূমিকা স্মরণীয় । “ভগ্রহদয়' কাব্য্রন্থু প্রকাশিত হইবার 
পর তৎকালে স্বরখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথকে রাজকীয় অভিনন্দন ও উৎসাহ জঙপন উদ্দেশ্যে রাধারমণ বাবই ভ্রিপিরার র.জদুতর।পে 
কবিসকাশে প্রেরিত হইয়াছিলেন। মহারাজ বীরচন্দ্রের মতুার পর তিনি রাজকায হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ও বিশেষ খোর- 
সমরত্তি নাড কবিয়া আজীবনকাল বৈষ্ণব ধম সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। 

নিদশন--৩ 

“রাজষি' উপন্যাস-এর উপকরণ সংগ্রহের জন্য রবীন্দ্রনাথ লিখিত চিঠির প্রত্যুত্তরে মহারাজ বীরচন্দ্রের পন্ধ 

শীতরি 

সদগুণান্বিতেঘ-- 

আপনার পন্ন পাইয়া যারপরনাই সঙ্গী ভভলাম । লিখিয়াছেন, আমাদের পরিবারের সহিত আপনাদের 
পরিবারের যে সঙ্গ ছিল তাহা স্মরণ করিগঘ়্া দেওয়াই আপনার উদ্দেশ্য । সে সুখের সম্গহ্দ আহি ভুলি নাই। 
আপনি পনরাহ তাভার গৌরব করিতে নগ্রসর হইয়াছেন, তন্ভ্রনা বিশেষ আপ্যায়িত ৩ বাধি 5 হইলাম । ভরসা 
করি, মপো মধো আপলার অবসর মত এরূপ অমায়িক ভাবপর্ণ পন্ম পাব | 

“মুকট' ও 'রাজধি' নাশক দুইটি প্রবন্ধই আমি পাঠ কিমা দেখিয়াছি । গ্রত্রিভাসিক ঘটনা সঙ্গদ্ধে যে 
যে স্খলন হইরাছে, তাতা সংশোধন করা আপনার বিশেষ কম্টসাপ্য ভইবে না। 

'রাজরহ্রাকর' নামে ঘ্রিপুর রাজনংশের একখানা ধারাবাতিক সংস্কৃভ ইতিভাস আছে। এই গ্রন্থ ধশ্ম- 
মাণিক্যের রাজভ্রসময়ে সঙ্কলিত হইতে আরম্ভ হয়।  ধম্শমাণিকা ঠজীবঝরিবসূছোন” ভ্রিপুরাব্দে অর্থা ভ্রিপূরা 
৮৬৮ সনে রাজ্যভার প্রভণ করেন । এখন ন্রৈপুর ১৯২৯৬ সন । উত্ত রাজরভ্লাকরে আর একখানা প্রাচীন সংস্কত- 
ভাষায় লিখিত “রাজমালা'র উল্লেখ আছে; কিম্ছ সেই প্রাচীন রাজমালা এখন আর কোথাও অনুসন্ধানে পাওয়া 
খায় না। “রাজমালা" বলিয়া যাহা প্রচলিত, ভাহা রাজরভ্লাকর হইতে সংশ্ষিপ্ত ও সংগহীত, এব* বাংলা পদো 
লিখিত। সাধারণে পাঠ করিয়া যেন অনায়াসে বঝিতে পারে, এই আভিপ্রায়েই দ্বিতীয় “রাজমালা" রচিত হইয়াছে। 
উভাতে মতারাজ দৈত্যের জীবনরত্ত হইতে বনিভ আছে। তণ্পব্বর্তী অনেক রাজার ইতিহাস নাউ । দ্বিতীয় 
বাঙ্গালা রাজমালা লেখককে আমি বালক বয়সে দেখিয়াছি । এতভিন গ্ররূপ বাঙ্গালা কবিতায় কেবল »কফণমাণিকা 
মহারাজার চরিন্র অবলগ্গন করিয়া একখানা ইতিহাস আছে, উভার নাম “কফ্চমালা' ৷ পাব্র্বতীয় প্রজাগণের মধ্যে 
গরাপ প্রথা আছে যে, তাহারা নিজ নিজ ভাষায় রচনা করিয়া মহারাজগণের জীবন চরিতের কোন বিশেষ 

স্্থ 



« রাজা ও রাজখান্দান, কুলাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজসংসার 

ঘটনা অবলগ্ধনে গান করিয়া থাকে। সেই গানগুলি হইতে অনেক বিবরণ সংগৃহীত হইতে পারে। মন্দিরের 
ফলক ও সনদপন্নাদি হইতেও যে ইতিহাসের অনেক ঘটনা সংগৃহীত হইবার সুবিধা আছে, , তাহা 
বলা বাহল্য। 

আপনি যে ভ্রিপুর"ইতিহাস অবলম্বন করিয়া নবন্যাস লিখিতে যত্র করিতেছেন, ইহাতে আমি চিরকৃতজ্ঞ 
রহিলাম। যে যে স্থলে ইতিহাসের সহায়তা প্রয়োজন হয়--আমি আদরের সহিত পুর্বোক্ত নানা মল হইতে 
তাহা সঙ্কলন করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি । আপনার অপরাপর বিষয়ে প্রশংসিত প্রবন্ধগুলিতে ইতিহাসের যথাযথ 
ব্যাখ্যা থাকে, ইহা আমারও একান্ত ॥াসনা। গ্রতিতাসিক কোন বিশেষ ভাগের সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণ সময়ের মধ্যে 
জিক্তাসা করিয়া পাঠাইলে কেবল রাজরন্নাকর হইতে যে সহায়তা পাওয়া যায়, তাহাই দিতে পারিব। একটুক 
সময় থাকিতে জিক্তাসা হইলে স্তানীগ্ন অবস্তা সংগ্রত করিয়াও জানাইভে চেম্টা করিব। বোধ তয় শেষোত্ত, 
প্রণালী আপনার সন্তোষজনক তইবে। 

আমার পৃবর্বপূরুষগণের উদগ্নপর ব্যতীত ধশ্মনগর, কল্যাণপুর, অমরপুর প্রভৃতি স্থানেও রাজধানী 
ছিল। নেই সেই স্থলেও অনেক কীভিকলাপের চিজ পাওয়া যায়। আপনার প্রয়োজন হইলে সে সকল স্থানেরও 
হঁতিহাস জানাইতে পারিব। 

উদয়পূুরের যে কয়েকখানা ফটোগ্রাফ আছে, তাহার বিবরণ লিখিয়া ইহার পর. তাহা আপনার নিকট 
পাঠাইয়া দিব। 

রাজরপ্রাকরে গোপিন্দমাণিক্যের ও তাঁহার ভ্রাতা ছত্রমাণিক্যের চরিত যেরূপ বণিত আছে, তাহা নকল 
করান হইয়াছে। পত্র ছাপান যাইতে পারে কিনা, উদ্যোগ করিতেছি। মদ্রাঙ্কন শেষ হইলে আপনার নিকট 
পাখ্ান যাইবে । “রাজমির” কোন্ কোন্ স্তলে ইতিহাস রক্ষিত হয় নাই, তাতা রাজরত্বাকরের উদ্ত উদ্ধত 

ন্তাগ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন । 

'প্লাজরক্রাকর' ছাপাইবার উদ্যোগে আছি, সমুদয় আয়োজন হইয়া উঠে নাউ। যদি ঈশ্বর ইচ্ছায় ছাপা 
ভইতে পারে তবে আপনাকে একখত্ড পাঠাইয়া দিব। 

রাজরত্রাকরে পৌরাণিক ও এ্রতিহাসিক দুইটি ভাগ আছে। পৌরাণিক ভাগে মহারাজা দৈত্য প্রভৃতির 
জীবন-চরিত এবং এতিহাসিক ভাগে যখন বাঙ্গালা যবনাধিকারে ছিল-সেই সময়ের অনেকানেক ভাগ নিতান্ত 
সুন্দর। সেই অংশ অবলঙ্গন করিয়া আপনি নবন্যাস লিখিলে অপেক্ষাকৃত অনেক প্রশংসনীয় হইবে এরূপ 
আমার বিশ্বাস। 

এথাকার কুশল, আপনাদের সব্বাজীন নিরাময় সংবাদ দানে সুখী করিবেন, ইতি। ১২৯৬ ন্রিপুরা- 
তাং ১৮ই জ্যৈ্ঠ।* 

প্রণত 
শীবীরচন্দ্র দেববশ্মা 

*তৌজনা £ রবীন্দ্রনাথ ও ন্রিপরা, রবীন্দ্রজম্ম শতবাষিকী স্মারকগ্রন্থ, ১৩৬৮ সন। 

“ইতিপ্বে বহুবার প্রকাশিত ও আলোচিত এই চিঠি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভ্রিপ্রার শুভ সম্পকের ক্ষেত্রে একটি অতি মলাবান ও 
গ্ীতহাসিক দলিল বলিয়াই, এবং নয়দশক পূর্বেও রাজদরবারে বঙ্গভাষা বিশেষতঃ বাংলা পশ্র সাহিত্য যে কী উচ্চমান তজন 
করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধেও একটি মূল্যবান নিদর্শন। তাই ইহা এট গ্রন্থের অস্তর্ভৃত্ত হইল। রবীষ্দ্রনাথ লিছিত প্জটি ইতিপবে্ 
“রবীচ্দ্রনাথ ও ভ্রিপরা"" গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে । 

৬ 



রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 
নিদর্শন--8 

রাজ্যভার অধিগ্রহণ: মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য 

শ্রীগোপীক্ণ দেব 

1২. 1. 1060 13111181 

রোবকারী দরবার শ্রীলশ্রীযৃত রাধাকিশোর দেববশ্মণ যুবরাজগোস্বামী বাহাদুর, 
এলাকে স্বাধীন ভ্রিপূরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি সন 

১৩০৬ গ্রিং তারিখ ২৮ শে অগ্রহায়ণ 

খেহেত গতকন্য অপরাহ ৩ তিন টিকার সময় পিতদেখ মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিকা বাহাদুর কলিক।ত। 
মাকামে পরলোক্গধন করিয়াছেন £ আমি খান্দানের৪ প্রীতি এবং এহ রাজবংশের চির প্রসিদ্ধ কলাচার মতে 
পিতদেবের মৃত্যুর পর হইভে তত্ত্যজ্া জমিদারী টাললে রোপনানাদ ও রাজগী ন্রিপুরা এবং অন]ান্য সমস্ত 
সম্পন্তিতে মালিক দখলকার হইয়াছি। এখন হইতে রাজগী৫ ও দেমিদারীসংক্রান্ত যাবতীয় কাষা সম্দর্ণর্দপে 
এপক্ষের কত্ত ত্াধীনে পরিচালিত হইবে । ইতি-- 

নিদশন-৫ 

রাজ্যভার গ্রহণের পর শাসনব্যবস্থাদি সম্পকে 

শ্রীশ্রীহরি 

1২. 16. 1099 3011)121 

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযৃত মহারাজ রাধাকিশোর দেববশর্মণশ এ্রলাকে 
স্বাধীন ভ্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি সন ১৩০৬ ত্রিং তারিখ ৫ই পৌষ 

যেহেত পিতদেব মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের পরলোকগমনের পর রাজবংশের আবহমানকালীয় 
প্রথানুসারে গত ২৮শে অগ্রহায়ন তারিখের ১ নং রোবকারী দ্বারা এপক্ষ রাজাভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং 
এইক্ষণ হইতে জমিদারী ও স্বাধীন রাজোর শাসন সংক্রান্ত কার্যোর ন্যায় সংসার বিভাগের বনন্যারও 
সুবন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যক । সেমতে 

হকম হইল যে 

এপক্ষের দ্বিতীয় আদেশ না হওয়া পথ্যন্ত স্বগীয় পিতা মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের নিয়োজিত সংসার 
সংস্ল্ট যাবতীয় কম্মচারী ও কার্যপ্রণালী বলবৎ থাকে, ইতি-- 

-৪ 



সো রাজা ও রাজখান্দান, কুলাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজসংসার 

রাজপ্রাসাদ অন্তত সেক্রেটারী আফিসের বিলোপ সাধন 

শ্ীহরি 

২. 16. 13910 13811হ1) 

মেমো নং 5 

যেহেতু এপক্ষের কাধ্যপরিচালনের জন্য সেক্রেটারী আফিস রাখা অনাবশ্যক বিবেচনা হইতেছে । অতএব 
এতদ্বারা, 

আদেশ করা যায় খে-- 

আগামী কল্/ ই তারিখ হইতে উক্ত আফিস ও তৎসংক্রান্ত কা্যকারকগণকে এবালিস করা যায়। 
ডিন; বাবু যথারীতি উক্ত আফিসের কার্য শ্রীযুত্ত ঠাকুর ধনজয় দেব বশ্মণের নিকট বুঝাইয়। দেয় । 
ইতি সন ১৩০৬ ন্্রিং নি ১৫ই পৌষ। 

নিদশন--৭ 

রাজপ্রাসাদের অন্তর্গত নিজ তহবিল (171৬ 7৯07 ) আফিসের নব ব্যবস্থা 

শ্রীহরি 

1২. 16. 1391 132101:011 

মেমো নং ৮ 

যেহেতু বর্তমান সময়ে নিজ তহবিলের বাধ্যভার শ্রীযূত বাবু রাধারমণ ঘোষ সেক্রেটারীর হস্তে ন্যস্ত 
আছে, কিন্তু তাহার স্বতন্ধ বন্দোবস্ত করা এপক্ষের অভিপ্রায় বটে, সেমতে-- 

হুকুম হইল যে-- 

শ্রীযুক্ত সেক্রেটারীবাব্ নিজ তহবিল সংক্রান্ত সমস্ত কাধ্য ও তহবিল এবং মালামাল আগামীকল্য ১৬ই 
তারিখ শ্রীযুক্ত ঠাকর ধনঞ্জয় দেববন্র্মণের নিকট বুঝাইয়' দেয় । ইতি সন ১৩০৬ শ্রিং তারিখ ১৫ই পৌষ। 

৮৬৫ 



রাজগী ভ্রিপূরার সরকারী বাংলা 
নিদর্শন--৮ 

সংসার বিভাগ হইতে কর্মচারী অপসারণ 

শীতরি 

[২ 16. 1060 321711) 

মেমো নং ৯ 

যেহেতু নানা করনে শ্রীযুক্ত শশিভষণ বস নাএব দেওয়ানকে রাজকাধ্যে রাখা এপক্ষের অনভিপ্রেত 
বটে ও তদ্বেতু অদাকার স্বতন্ধ আদেশ দ্বারা তাহার জিম্বার কাষ্যের পৃথক বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, অতএব 

হুকুম হইল যে 

অদ্য হইতে শ্রীযুত্ত শশিভ্ষণ বসু নাএব দেওয়ানকে কাধ হইতে অবসর করা যায়। উক্ত নাএব দেওয়ান 
তাহার জিম্বার কার্যোর চাক্ত শ্রীযুত্ত' ঠাকর গোপীকফ্চ দেখবশমঁণ নিকট বঝাইয়া দেয়। ইতি সন ১৯৩০৬ 
প্রিং-তাং ১৫ই পৌষ। 

নিদশন--৯ 

রাজকার্ে ব্যবহারের জন্য রাজোশ্বর কতক নিবাচিত “দেবাজ্ঞা মোহর” গ্রহণ 

শ্লাশীতরি 
নং ১৯ 

২. 1€. 1060 13211111 

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযীত মহারাজ রাধাকিশোর দেববশম মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে 
স্বাধীন ঘ্রিপরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি । সন ১৩০৬ ভ্রিং, ২ মাঘ। 

স্বাধীন ভ্রিপর রা্যর জমিদারী মোতালকে স্বগাঁয় মহারাজা মাণিক্য বাহাদুরের সময়ে যে শ্রী গেপিম্দ 
আক্তা”" মোহর প্রচলিত ছিল, তৎপরিবর্তে এপক্ষ বিগত ১৬ই পৌষ তারিখ হইতে “শ্রীহরি আজক্তা” মোহর 
প্রচলিত করিয়াছেন, ইতিপবের্ব যে সমস্ত দলিল ও কাগজে “শ্রীগোবিন্দ আক্তা” মোহর ব্যবহাত হইত, এইক্ণ 
সেই সমস্ত দলিল ও কাগজে “শীহরি আজ্ঞা” মোহর ব্যবহ্াত হইতেছে ও হইবে । অতএব 

আদেশ, 

এই রোবকারীর প্রাতিলিপি সংসম্ট আফিস ও আদালত হায়ে প্রেরিত ভয়, এবং উল্লেখিত *শ্রীহরি 
আক্তা” মোহরের আদর্শ নিশ্নে অঙ্কিত করিয়া দেওয়া যায়, ইতি। 

শীহরি 
আজা 

খঙ 



রাজা ও রাজখান্দান, কুলাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজসংসার 
নিদর্শন--১০ 

বিনন্দিয়া আলং বা গারদ: নিয়োগ 

শ্রীহরি 

1২. 1. 13001) 13211104011 

মেমো নং ২০ 

এপক্ষের অভিষেক কায্যোপলক্ষে বিনন্দিয়া আলং৬এর কাধ্যরদ্ধির কারণ আছে এবং অভিজ্ঞ ব্যত্তি, দ্ব'রা 
তাহা পরিচালিত হওয়া আবশ্যক । বর্তমান সময়ে উক্ত আলংএর কায্যভার সদর ক'লেকটারের প্রতি অপিত 
আছে। কিন্তু সদর কালেক্টর দ্বারা অভিষেক সম্পকিত নানা আগন্তুক কার্য ও আপন জিম্বার কাধ্য (সদর 
সব্ ডিভিসনের) সম্পন্ন হইয়া উক্ত আলংএর কার্যা সুচারুরূপে পরিচালিত হওয়ার সুবিধা নাই; অতএব 

আদেশ হইল যে, 

বিনন্দিয়া আলংএর কাধ্যভার দ্বিরাদেশ পথ্যন্ত শ্রীযুক্ত ঠাকর ভারত চন্দ্র দেববশর্মণের উপর ন্যস্ত 
করা যায়। পর্ব নিয়মান্সারে আলংএর কার্য্য পরিচালিত হয়। ইতি সন ১৩০৬ ভ্তিং তারিখ ৫ই' মাঘ। 

নিদর্শন--১১ 

কর্মচারীর বেতন এক বিভাগ হইতে অন্য বিভাগে খারিজ 

[. 16. [0০90 3101211 

মেমো নং হত 

যেহেতু এপক্ষের ১৫ই পৌষের ৫ নং রোবকারীর আদেশ দ্বারা শ্রীযুক্ত বাবু হরচরণ নন্দী চদওয়ানকে 
সংসার বিভাগে পরিবর্তন করা হইয়াছে । অতএব 

আদেশ 

উজ্লেখিত ১৬ই পৌষ হইতে উক্ত নায়েব দেওয়ানের নিদ্দিষ্ট বেতন শাসন হইতে সংসার বিভাগে 

খারিজ করা যায়। 

অবগতি ও কার্যে পরিণতির জন্য এই আদেশের প্রতিলিপি সংসার ও হিসাব বিভাগে প্রেরিত হয়। 
ইতি সন ১৩০৬ ন্ত্রিং, তারিখ ২৪ শে মাঘ। 

সণ 



রাজগী ভ্রিপুরার সরকারী বাংলা 
নিদশন--১২ 

নিয়োগ: ক্ষেত্রমোহন বস 

[২. 16. 1960 13117) 01 

শো নং ২৪ 

হেতু শ্রীমান কমারগণণের শিক্ষকভা কাযোয জনা শ্রীযৃত বাবু ক্ষেন্রমোহন বসকে নিযন্তদ করা এরপক্ষে 
অভিপ্রায় বটে, আনব 

আদেশ 

শীমাশগণের্ন বন্তমান শিক্ষক শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ মুখোপাধ্যায়কে নির্ধারিত ৪০, চন্গিলশ টাকা বেতনে 
তাহার পণ্ণ শিক্ষকতা কার্ঘো পরিবর্তন পূব্বক শ্রীধৃত* বাবু ক্ষেত্রমোহন বসকে মাসিক মং ৬০২ যাইট টাকা 
বেতনে অদা তারিখ ভইতে শ্রীমানগণের শিক্ষকতা কায্যে নিযুক্ত করা যায়। পরিণতির জন্য প্রত্তিলিপি সংসম্ট 
আফিস হায়ে প্রেরিত তয়। উতি সন ১৩০৬ ভ্রিং তারিখ ২৭ শে মাঘ। 

নিদশন--১৩ 

কমচারী অবসর : হরচরণ নন্দী 

শ্রীভরি 

তি. 16. 19010 13711101011 

মেমে। নং ১৬ 

শ্রীযুক্ত হরচরণ নন্দী দেওয়ানের পূব নিদ্ধারিত বেতন মং ৩০০২. তিনশত টাকা। সংসার বিভাগে 
এরাপ উচ্চ বেতনের কম্মচার্নীর আপাততঃ নিষ্প্রয়োজন। বিশেষতঃ জানা যায় উত্ত' দেওয়ান শারীরিক অসুস্থতা 
নিবন্ধন এ বিভাগের কার্যা যথারীতি নিব্বাহ করিতে পারিতেছে না, অতএব-- 

আদেশ, 

সংসার বিভাগের দেওয়ান শ্রীধুস্তণ হরচরণ নন্দীকে বাধ্য হইতে অবসর করা যায়। কার্যে পরিণতির 
জনা ইহার প্রতিলিপি রাজস্ব বিভাগে পাঠান যায়। ইতি সন ১৩০৬ ভ্রিং, তারিখ ৫ই চৈল্র। 

ন্ট 



রাজা ও রাজখান্দান, কলাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজসংসার 
নিদরশশন--১৪ 

ন্াজসংসার বাজেটে ব্যয় সঙ্কোচ সম্পকে 

শ্াঙারি 

1২. ৯. 1)0৩0 13411111011 

7৮শৈা দং ৩২ 

সংসার বিভ্তাগের ভিসাবাদি কাগজাত পর্যালোচনায় দগ্টে হহতেছে মে জাভা আয়ের চলনায় 
সংসার বিভাগের ব্যয় নিঠাপ্ত অধিক হইয়া দাঁড়াহয়াছে। আছ বায়ের সাখজসগ। ক্লাখার এ্রতং ব্রাজ্যেল ৩ 
প্লাজধানীর আপবশ্/কীয় উনতিকাধ্যের জন্য সংসার বিভ্তাগে যে সঙস্ত অতিরিন্ ও ভনাবশাকীয় বায় আছে 
তাহা বহিত করিম্না ১৩০৭ ভ্ত্রিং সনের বজেট প্রস্তুত করা কত্তব্য। 

শ্রীশ্রীমতা তৃতীয় ঈশ্বরীর সরকারে এক্ষন '1ষিক মে পরিমাণ টাকা বায় হই, 
ও অভিরক্ত যে সকল ব্যয় আছে, তাহা রঠিত কারলে হকানরূপ অসুকিধা। হওয়ার বশরণ দম্ট হয় না। 
গুহার প্রস্তত ও ব্রতাদির ব্যয় ব্যতীত সঙ্গী ফদ্দের লিখিত মতে শ্রীশ্রীমতী তৃতীয় ঈশ্গরীর সরকারী বাষিক 
নায় মং ২১১৩।০ আনা হইলেই নিবর্বাভ হইতে পারে £ ভন্থাচ শ্রীশ্বামতীর তিশেস সন্ধার জনা উভভত জং ১৯২৬০ 

আনার অতিরিত্ত আরঙ মং ৩৭৬৮০ আনা দিক্সা বামিক »ং ২৫০০২ টাক। পাধা করা হতইউল। 

রাজপরিবারস্থ অপর সকলের বন্ধান এপন্ষের স্বাক্ষরিত সঙ্গীয় লিল্ট" জনসারে করা হল । 

হুকুম হইল যে, 

অবগতি ও কাধ্যপরিচালনের জন্য এই মেমো ও দপ্তখতি ফদ্দ সংঙ্গাণ বিভ্তাগের 
গনের নিকট পান্তান যায় এবং এই নিয়ছে খজেট প্রস্তত হয়। ইতি সন ১৩০৭ ভ্রিং, 

তচে, তন্মধ্যে অনাবঝশাকায় 

ভাঞ্প্রাপত কাঝাকারক- 

ভাাং শগ্লা বৈশাখ। 

সঙ্গীক্কা লিম্টটি পাওয়া বায় নাহ। 

নিদশন--১৫ 
রাজকমারীগণের মাসহারা নিয়মিতকরণ 

শীহরি 

1২. 1. 1091) 13281171%17 

৮লাশা শাং ৩৩ 

বর্তমান সময়ে সংসার পিভানে শালশীনতী কুষানীগণের দর্ধান। চনাপ আচ্ছ হাশা ভিত ক্রু নিলল- 

লিখিত হারে শ্রীলশ্রীমভীগণকে নগদ মাসতারা তদওহার নিয়ন করা গেলে। সাহাদের বেশনরাপ *ন্গান এপয্ান্ত 

হয় নাই, তাহাদের জন্য এপক্ষের আদেশ গ্রশ্ুগে মাসভারা অশধারণ করিতে হইছা।। হাতি সন ১৩০৭ জং, 

তারিখ ২রা বৈশাখ । 
বিবাহিতা অবিবাহিত। 

শহারাজের কনলাতা ৬০. ৩০২ 
নী হয়া শেশীন 0০২ ২৫, 

যুবরাজের কুণানী ৫০২ ২৫, 
ঘি হঞ্রা শ্রেণীয় ৪৫ ২২।।0 

পড়ঠাকুরের কমারী ৪৫. ২২০ 

ঘ্রী ২য় শ্রেশীয ৪০. ২০. 

»ঙ্গরীদিগের কমানাদি,নএ কমারীগণের 8৫. ২২1০ 

এ প্র হয় শ্রেণীয় ৪০, ২০২ 

সেবাত্যাদিগের কমারের কৃমারী ৩০২ ২৫ 

২৯ 



রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 
নিদশন--১৬ 

্ যুবরাজ নিয়োগপন্র: শ্রীলশ্রীমান বীরেন্দ্রকিশোর ঠাকুর 

শ্রীহরি 

[২.1 10090 1321077211 

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ রাধাকিশোর দেববশ্ম মাণিক্য বাহাদুর, 
রাজধানী আগরতলা, ইতি। সন ১৩০৮ ভ্রিং ২৬শে মাঘ। 

যেহেতু ভ্রিপুর-রাজ-বংশের খান্দানের নিয়মানুসারে এপক্ষের উত্তরাধিকারী অর্থাৎ যুবরাজ নিয়োগ করা 
আবশ্যক এবং এপক্ষের পত্র শ্রীলশ্রীমান বীরেন্দ্র কিশোর ঠাকরকে উত্ত পদের জন্য শনোনীত করা হইয়াছে ; 
অতএব অদা উক্ত শ্রীলশ্রীমানকে উল্লিখিত পদে নিয়োগ করা গেল। 

হকম হইল যে, 

অবগতাথে ইহার প্রতিলিপি শ্রীযুন্ত পলিটিকেল এজেন্ট সাহেব সদনে এবং রাজগী ও জঙ্গিদারিস্তিত 
প্রধান প্রধান আফিস হায়ে প্রেরণ করা যায়। ইতি 

0.1. 1060 138111141) 

[২০৬. ১০০1:০1৪৬ 

3. €. 317711201121100, 13./২. 
[)০৬/21) 

নিদশন--১৭ 

এক দুঃস্থ ঠাকুরপরিবারের জন্য খোরপোস মঞ্জুরী 

শ্রীভর্ি 

1২. 1. 190010 13210707011 

হালা শা 2 

মিল নিবাদা শ্রীণৃ্ত মহেশ চন্দ ভাকুরের প্রাথনাপন্্ পাঠে জানা যায় ঈশানচন্দ্র খাকরের মৃত্য 
ভওয়াততি হাভার সস্তান সম্থভিগন নিতান্ত শিপ অবস্থায় পতিভ হুতগ্াছে। এবং এপক্ষের অনুগ্রহ ভিন তাহা দর 

প্রাসাচ্ছদ:নর অনা কোন উপায় নাত এজন উতাদের ীবিবগ নিবর্বাহের একটা পন্ধান করিয়া দেওয়া এপক্ষের 
অভিপ্রেত, অতএব 

আদেশ হইল যে, 

মৃত ঈশান চন্দ্র ঠাকুরের পরিবারের  শ্ররনপোষণ ব্যয় বাবদ বর্তমান বৈশাখ মাস হইতে দ্বিরাদেশ 
পর্য্যন্ত মাসিক মং ৭৫. পঁচাত্তর টাকা হারে দেওয়া হইবে॥ প্রতি মাস অন্তে এখানে আসিয়া উক্ত টাকা নেওয়ার 

পক্ষে প্রার্থীর অস্নিধা ও ব্যয়সাধ্য তইবে লিবেচনায় গ্র টাকা চাকলার কাছারী হইতে দেওয়ার বরাত দেওয়া 

গেল। চাকলার কার্যাকারক রীতিমত টাকা দিয়। এখানে ইরশালী চালান প্রেরণ করিবে। 

এরই মেমোর প্রতিলিপি অবগতি ও আচরণার্থ সংসার বিভাগে ও চাকলা কাছারীতে পাঠান যায়। ইতি 
১৩০৯ ভ্রিং ৩০ শে বৈশাখ। 

৩০ 



রাজা ও রাজখান্দান, কূলাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজসংসার 
নিদশন--১৮ 

যুবরাজের ওভবিবাহ উৎসব কায পরিচালনার জন্য কমিটি গঠন 

শ্রীহরি 

1. 1৯. 1900 1321))21। 

মেনো নং ১৪ 

শ্রীলশ্রীমান খুবরাজের শুভ-বিবাহ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য পরিচালন জন্য একটি সভা গঠিত হওয়া 
আবশ্যক। অতএব নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ দ্বারা উত্ত সভা গঠন করা হইল । ভাভা *1071819 0010711169" 
অথবা “বিবাহ সমিতি” শামে অভিহিত হইবে । সভ্যগণ নিম্ন নিদ্দেশানসায়ে শশধা নির্পাহ করিবে । 

- শ্রীঘৃত মকন্দগাম রায়, সভাপতি । 
শ্বীযৃত উজীর গোপীকৃষ্ণ দেববঙ্্মণ, সহকারী সভাপতি। 
নীযৃুত ভারত চন্দ্র ঠাকুর। 
শ্বীযৃত বাবু বঙ্চন্দ্র ভ্রাচায্য, দেওয়ান । 
শ্রীযৃত বাবু দুাপ্রসাদ গুপ্ত, দেওয়ান । 
শ্রীযৃত বাবু বিপ্রচরণ নন্দী, লিগেল সেক্রেটারী । 
শ্রীযৃত বাব্ কৈলাসচন্দ্র বিশ্বাস, নায়েব দেওয়ান । 

১। শুভ-বিবাহ সংক্রান্ত সব্বপ্রকার কায্যের ব্যয় নিব্বাহ জন্য যখন হে পরিমাণ টাকা আবশ)ক তয় 
বিবাহ-সমিতি এপক্ষ সাক্ষাত ব্রিগো্ট করিয়া তাহার মঞ্জরী গ্রহণ করিবে 

২। সভাপতি একদা কিংবা রুমে ক্রমে উক্ত নঞ্জরীকৃত টাকা জেনারেল ট্রেজুরী হভ্তে লহতে পারিবে 
গ্রবং সমিতির সম্মতিমতে শুভবিবাহের সমস্ত ব্যয় নিব্্বাহছিত হইবে। 

৩। সমিতি গ্র টাকার বিওদ্ধ জমাখরচ রাখিবে। জেনারেল ট্রেজুরীতে বিবাহ সংক্রান্ত বায়ে কোনরূপ 
বারিজ লিখা আবশ্যক হইবে না। বিবাহ সমিতির তহবিল ও জমাখরচ রাখিবার ভার শ্রীমৃত বাব দুর্গাপ্রসাদ 
গুপ্ত দেওয়ানের হস্তে থাকিবে। 

8। শুভবিবাহ সংক্রান্ত সম্যক প্রকার বায় সভাপতির কিম্বা সহকারী সভাপতির আদেশ মতে ৩ দফার 
লিখিত জমাখরচে খরচ পড়িতে পারিবে। 

৫। ্কার্য্যান্তে নম্যক টাকার হিসান ও নিকাশ এপক্ষ সাক্ষাত দাখিল করা সমিতির কত্তব্য হইবে। 
যতদুর সম্ভব নগদ টাকা দ্বারা কার্য্য চালাইতে হইবে । কোন জিনিস ধারে লওয়া আবশাক হইলে তাহার 
স্বতন্ধ বিশুদ্ধ জমাবহি রাখিতে হইবে। 

৬। সভাপতি বা সহকারী সম্ভাপতি সহ অনান ৩ জন সভ্য উপস্থিভ থাকিলে সভার বার্যা চলিতে 
পারিবে। উপস্থিত সভ্যগণ মধ্যে অধিকাংশের মতান্সারে কার্য হইখে। উভয়পক্ষে তুল্য মত স্থলে সভাপতির 
পক্ষের মত প্রবল হইবে । বিশেষ প্রয়োজন হইলে এপক্ষের আদেশ ও উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে। 

৭। জিনিসাদি সরবরাহের অর্ডার যে কোন সম্যযের স্বাক্ষরযৃভ্ে প্রেরিত হইতে পারিবে। 

৮। সভাপতির আদেশে প্রয়োজনমতে কায্যবিশেষে কম্মচারী মোতায়ন ও নিযুক্ত হইতে পারিবে। 

৯। সভাপতির অনুপস্থিতি সময়ে তদীয় পূর্ণ ক্ষমতায় সহকারী সভাপতি যাবতীয় কার্য নিবর্বাহ করিতে 
পারিবে । 

আদেশ হইল যেশ- 

অবগতি ও আচরণাথ ইহার এক এক খণ্ড প্রতিলিপি সংস্ম্ট আফিসহায়ে ও ব্যক্তিগণ নিকট পাঠান 
যায়, ইতি। সন ১৯০৩ ভ্রিং, তারিখ ১৫ই অগ্রহায়ণ । 

৩১ 



রাজগী শ্রিপুরার সরকারী বাংলা 
নিদশন--১৯ 

খাস দেরেস্তার দেওয়ান নিযুক্তি 

শ্রীহরি 

1২. 1. 1)09 131171118) 

২০ শাঁং 

রোববলারী দরবার শ্রীশ্রীযূত মভারাজ রাধাকিশোর নাণিবম বাহাদুর, রাজধানী আগরাতলা, স্াধীন ভ্রিপগ | 
ইতি ১৩১০ ভ্রিং--১৭ই ফাল্গুন । 

হেতু এপলেন খাস সেরেস্তায় বেণন উদ্ধতন কাষধাবশরক না থাকায় সময় ২ কধষোক অসুতি ঘটিয়া 
থকে । অভতগ্রন খাস সেরেস্তার লার্যোর জন্য একজন দেওয়ান নিযুন্ত করা আবশ্যক । সেমতে 

আদেশ হহল যে 

ৃ 'দংসার ও শিজ তহবিলের ভারপ্রাপ্ত কাযাকারক শীযুভ' বাবু দুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত দেওয়ানলে ভাহার স্বীয় 

নুরে গাস্ সেরেস্তায় নিযুস্তত করা যায়। এপক্ষের আদেশ ও বি মতে খাস্ সেরোস্তা সংক্রান্থ সমদ্জ 

কার্ধা উন্ত দেওয়ানের তস্্াবধানে সম্পাদিত হইবে এবং খাস্ সেরেস্তা সংক্রান্ত বিষয়াদি জন্বন্ধে নিভাগীয় ভার- 
প্রাপ্ত কায।কারপন্গণ উত্তত দেওয়ানের সহিত লিখাপড়া করিবে। কাম্যপরিণতির জন্য এই বোব্কারীত নকল 

উত্তন্ ,দপ্য়ান নিকট 5 সংস্ল্ট আফিস তাগে প্রেরণ করা সায়। হীতি 

লিদরশশল--২০ 

মিঃ স্যাণডস্কে প্রাইভেট সেরুটারী পদে শিয্পোগ 

শ্ীতরি 

২. 1৬ 1)1 3101791) 

”লাাশা। পাও ১ 

যেহেতু শ্রীযুত মিম্টার হ, এফ, সেত্ডিস্ সাহেবকে এপন্ষের প্রাইভেট সেক্রেটারী পদে নিযুত্তত করা 
অভিপ্রায়, অত এব-- 

আদেশ হলে যে - 

পর্তবিভাগের স্পারিনটেণ্ডেট পদ হহতে উতন্ত সেণ্ডিস্ সাতেবকে পরিবর্তনক্রমে এপক্ষের প্রাইভেট সেক্রেটরির 
পদে নিযুক্ত করা যায়। পরিণতির জন্য প্রতিলিপি সংস্ন্ট আফিস হায়ে ও উক্ত মিস্টার ই, এফ্, সেন্ডিস্ 
সাহেব নিকট প্রেরিত হয়। ইতি, ১৩১১ ভ্রিং--৫ই বৈশাখ ।* রর 

৩২ 



" রাজা ও রাজখান্দান, কলাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজসংসার 
নিদশন--২১ টি 

রাজপরিবারভুজ্জ ব্যক্তিগণের এবং শ্রীপাটের (রোজ্যেশ্বররের কূলগুরঃগৃহ) সহিত ধার-কজ প্রভৃতি আদানপ্রদান 
সম্বন্ধে বিধিনিষেধ 

শ্রীহরি 

1২. 16. 1060 1321111211 

৭ নং 

রোবকারী দরবার শ্রীত্রীফৃীত মহারাজ রাধাকিশোর দেববশ্ম মাণিক্য বাহাদুর, 
রাজধানী আগরতলা, ইতি, সন ১৩১১ ভ্রিং তারিখ ৫ই ভাদ্র। 

যেহেতু রাজ পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি অথবা শ্রীপার্টের কেহ কাহারও নিকট হইতে কম্ভ্ব করিলে টাকা 
উশুলের কার্যে নানারূপ অসুবিধার বিষয় ঘটিয়া থাকে; বিশেষতঃ এপক্ষের বিনান্মতিতে রাজপরিবারের 
অথবা শ্রীপাটের কেহ টাকা ধার কন্ভ্র লওয়া এপক্ষের একেবারেই অভিপ্রেত নহে, অতএব-- 

আদেশ হইল যে, 

এপক্ষের অনুমতি ভিন রাজপরিবারের অথবা শ্রীপাটের কেহই টাকা কন্ভ্ব করিতে পারিবেন না এবং 
বাহারও পক্ষে তাঁভাদিগকে টাকা কল্ঘ্ব এবং জিনিষাদি ধারে দেওয়াও সঙ্গত হইবে না এবং তদ্দপ করিলে 
তাহার নালিশ এপক্ষের গ্রাহ্যযোগ্য তইবে না। পরিণতির জন্য এই রোবকারীর প্রতিলিপি শ্রীযুক্ত গোপীক্ফণ 
উজীর নিকট পাঠান যায়। ইতি-- 

নিদশন-২২ 

রাজ-পারিবারিক মাসহারা নির্ধারণ 

শহরি 

মেমো নং ১২ 

[২.1 10699212211 

নিম্নলিখিত রাজপরিবারবর্গের জন্য যে ব্যয় বহন করা হয় তাহা নগদ দেওয়া হইলে সবর্বাপক্ষে সুবিধা 
হওয়ার সম্ভব অতএব দ্বিতীয় আদেশ না হওয়া পথ্যন্ত 

১। শ্রীলশ্রীমতী মাতা তৃতীয় ঈশ্বরীর বাষিক মোট ব্যয় ৩৮৮৮ টাকা স্থলে মাসিক নগদ মং ৩২৫৭ 
তিমশত পঁচিশ টাকা (অবিবাহিতা পাঁচ কমারী সহ)। 

২: শ্রীমান বড় ঠাকুর ও তৎপরিবারবর্গের মোট ব্যয় বাষিক ৭১৭৫।০ আনা স্থলে মাসিক নগদ মং 

৬০০২ ছয়শত টাকা । 

৩। শ্রীমান ব্রিপুরেন্দ্র ঠাকুর ও তৎপরিবারবর্গের বাষিক মোট ব্যয় ৫২৬৫০ আনা. স্থলে মাসিক 
নগদ মং ৪৪০২ চারিশত চল্লিশ টাকা এবং 

৪। শ্রীমান জ্যেতিরীন্দ্র ঠাকর ও তৎপরিবারবর্গের বাষিক ব্যয় মং ২৬৩২০ আনা স্থলে মাসিক 

নগদ মং ২২০২ দুইশত বিশ টাকা দেওয়া যায় এবং অবগতি ও কার্যে পরিণতির জন্য ইহার এক প্রতিলিপি 
মন্ত্রী আফিসে পাঠান যায়। ইতি ১৩১১ ঘ্রিং তাং ২৯ শে কাত্তিক। 

৬৩ 



রাজগী ভ্রিপুরার সরকারী বাংলা 
নিদশন--২৩ 

উদয়পুরে মহকুমা আফিস খোলা উপলক্ষে রাজদরবার হইতে সন্তোষ ও উৎসাহজ্ঞাপনপন্স 

শ্রীহরি 
৯৪৫ নং সেহা। খাস সেরেস্তা 

আগরতলা 
১১৪ অগ্রহায়ণ 

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দর 
উদয়পূরের সবডেপুটি মহাশয় সমীপে-- 

সবিনয় নিবেদনমিদং 

শ্রীশ্রীয়ুত শহারাজ মাণিকা বাহাদুর আপনার পত্র পা্ড করিয়া উদয়পুরে রীতিশত সবডিভিসন খোলার 
ও তদুপলক্ষে প্রজারন্দ ও সব্বসাধারণের উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশের সং্ধীদে সন্তোষলাভ করিয়াছেন এবং 

তাহাদের রাজভক্তি হাদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। শ্রীশ্রীযৃত ভরসা করেন যে প্রজারন্দের সুখ শান্তি ও উন্নতি 
বিধানে আপনি নিয়ত তৎপর ও উৎসাভী থাকিবেন। ইতি ১৩১১ ভ্িং তাং ১১ই অগ্রভায়ণ। 

নিবেদন, 
এীমনোগোভন চৌধরী 

নিদশন--২৪ 

রাজমালা সম্পাদন কাধের জন্য পণ্ডিত চন্দ্রোদয় ভট্টাচা বিদ্যাবিনোদের নিযুক্তিঃপন্ল 

শ্বীহরি 

মো নং ১৮ 

রাজামাল্লা সংক্রান্ত কাষ্যের জন্য জনৈক অতিরিক্ত কম্মচারীর প্রয়োজন হওয়ায় শ্রীশ্রীযৃত মহারাজ মাণিকা 
বাহাদুরের বিগত ১৪ই চৈন্র তারিখের ২৬৭ নং আদেশ অনুযায়ী পং নুরনগর সাকিন লেসিয়ারা নিবাসী শ্রীযুক্ত 
চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদকে মাসিক মং ৭৫২ পঁচাত্তর টাকা বেতনে উক্ত কার্যে নিম্মোগ করা যায়। সত্বর 
স্বীয় কার্যে উপস্থিত হওয়ার কারণ উক্ত বিদ্যাবিনোদ নিকট চিঠি লিখা যায়। ইতি, ১৩১১ শ্রিং তাং ৩০শে চৈশ্র। 

শ্রীগোপীক্্ দেব 
উজীর 



রাজা ও রাজখান্দান, কুলাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজসংসার 
নিদর্শন--২৫ 

প্যালেস সুগারিল্টেচ্ডেন্ট পদে মিঃ মেসনের নিযুক্তি 

চু. 6. 1069 321178217 

শীহরি 

মেমো নং ১ 

শ্রীঘুক্ত মেসন সাহেবকে এপক্ষের অভিপ্রায় অনুসারে রাজধানী মোতালকে মোতায়ন করা গিয়াছে । সম্প্রতি 
তাহাকে পেলেস্ সুপারইন্টেন্ডেন্ট পদে নিযুক্ত থাকিয়া এপক্ষের আদেশ ও উপদেশ অন্সারে উক্ত কার্য্য 
সম্পাদন করিতে হইবে । এই সঙ্গে আস্তাবল ও পিলখানার ভারও উক্ত সাহেবের উপর ন্যস্ত থাকিবে । কার্য্যে 
সব ও এই মেমোর প্রতিলিপি মন্ত্রী আফিসে ও সংসৃম্ট ব্যক্তিগণ নিকট প্রেরিত হয়। ইতি ১৩১৩ ন্ত্রিং 
তাং ১৮ই বৈশাখ । 

নিদর্শন--২৬ 
সংসার বিভাগের কায-পরিচালন সম্বন্ধে নিয়ম নির্ধারণ 

শ্রীহরি 

২. 1৩. 1069 732177881) 

মেমো নং ৯ 

সংসার বিভাগের কাধ্য সুচারুরূপে পরিচালন জন্য কতিপয় নিয়ম নির্দারিত হওয়া আবশ্যক ॥ অতএব 
নিম্নলিখিত রূপে তাহা নিদ্ধারণ করা গেল। অবগতি ও কাধ্যে পরিণতির জন্য প্রতিলিপি সংস্ষ্ট আফিস 
হায় ও ব্যক্তিগণ নিকট পাঠান যায়। ইতি ১৩১৩ ভ্রিং ৭ই কান্তিক। 

১। শ্রীযুন্ত দেওয়ান অম্তলাল মিন্রের বিভাগমতে সংসার বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন সেরেস্তা এসিম্টেন্ট 
শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ ঠাকর ও শ্রীযুক্ত বাবু বিধুভৃষণ মুখোপাধ্যায়ের জিম্বায় থাকিবে। 

২। এসিম্টান্টদ্বয় স্ব ২ জিম্বায় সেরেস্তার কাধ্য পরিচালন সম্বন্ধে অধীনস্থ আমলা পদাতিকগণকে 
আদেশ উপদেশ দিয়া যথারীতি কার্য বুঝিয়া লইবে। অধীনস্থ কার্যকারকগণের ভ্রটি পরিলক্ষিত হইলে আবশ্যক 
বিবেচনায় এস্তিষ্টেন্টগণ তাহাদের প্রত্যেককে অনধিক ৫ পাঁচ টাকা অর্থদণ্ড বা ৩ তিন মাসের জন্য সঙ্পণ্ড 
করিতে কিম্বা উভয় দণ্ড দিতে পারিবে। 

৩। সংসার বিভাগের যাবতীয় ব্যয়ের নিকাশ এসিম্টাল্টদ্বয় মধ্যে অন্ততঃ একজনকে পরীক্ষা করিতে 
হইবে । এরূপ পরীক্ষা না হইলে দেওয়ান তাহা পাশ করিবে না। 

৪। সংসার বিভাগের কার্যের সশঙ্খলা করিবার জন্য বর্তমান নিয়মের পরিবর্তন, নিবর্তন বা সংশোধন 
আবশ্যক হইলে এসিম্টালন্টদ্বয়ের যে কেহ স্বীয় বিবেচনামতে নিয়ম প্রচলন জন্য রীতিমত প্রসিডিং লিখিয়া 
অনুমোদন জন্য দেওয়ানের নিকট উপস্থিত করিবে দেওয়ানের অনুমোদন হইলে তাহা কার্যে পরিণত হইবে। 
তৎসম্বন্ধে কোন আপত্তির বিষয় থাকিলে দেওয়ান তাহা স্বীয় মন্তব্যযুত্তে এপক্ষ সাক্ষাত প্রেরণ করিবে। 

01 এসিম্টান্টগণ বজেটের মঞ্জরীকৃত টাকা দেওয়ানের সম্মতিক্রমে জেনারেল ট্রেজুরী হইতে আনাইতে 
ও ব্যয় করিতে পারিবে। 

৬। দেওয়ানের উপস্থিতি সময়ে এসিষ্টান্টগণ দাতব্য ও বন্ধানের অতিরিক্ত কোন ব্যয় দিতে পারিবে না। 
৭। এসিম্টাল্টগণ পরস্পরের সহায়তা করিবে এবং পরস্পরের সম্মতিক্রমে একে অন্যের কার্য চেক 

করিতে পারিবে । 

৮। প্রত্যেক মাস অন্তে পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহ মধ্যে এতৎসঙ্গীয় ফরম অনুসারে আমানত, 
হাওলাত ও অন্যান্য ব্যয়ের একখণ্ড হিসাব এপক্ষ সাক্ষাৎ প্রেরণ করিতে হইবে । ইতি 

৩৫. 



রাজগী ভ্রিপ্রার সরকারী বাংলা 
নিদশন--২৭ ্ 

কর্মচারীর বেতনরদ্ধি : মিঃ স্যাণ্ডিস্ 

1২. €.1060 82111121) 

৯৩১৩ স্রিং, তাং ওরা ফাল্গুন, আদেশ নং ৩০৩--বতুমান ফাল্গুন মাস হইতে এপক্ষের প্রাইভেট 
স্রেটারি শ্রীয্তত মিঃ ই, এফ, সেগিস্ সাহেবের বেতন ১৯৫০২ টাকা রদ্ধি করতঃ মং ৫৫০৭ টাকা ধাহ্য 
করা গেল। 

নিদর্শন-২৮ 

লুসাই (মিজো) সম্প্রদায়ভুক্ত আদিবাসী বিশিম্ট সদারকে “রাজা” হুদ্দাপ্রদান 

শ্রীশ্রীহরি 

স্বস্তি 

বিষম-সমর-বিজয়ি মহামভোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত মহারাজ রাধাকিশোর দেখবমমন আশিবন বাহাদুর নর 
পতেরাদেশোভয়ং কারকবগেষ প্রচরতু, পরমসা বিরাজতে রাজধানী ভস্কিনাপূরী। 

সরকার আগরতলা স্বাধীন ত্রিপুরা, কৈলাসহর বিভাগের অন্ত্রগত মৃত গাপজাছৈয়া রাজানাভাদুরের পুন্তর 
শ্রীধুন্ত লালচুক খামাকে “রাজা” হ্ুদ্দা প্রদান করা গেল। আমানত দেওয়ানত এভন রাখিয়া জীবিতকাল পধীন্ত 
উত্ত খেদমত করিতে থাকক, ইতি সন ১৩১৩ ভ্রিপূরাব্দ, তারিখ ৯৩ই ফাল্গুন | 

রাজ্য হইতে বহিষ্কারের আদেশ 

শীতরি 

[২ 1৫. 10917 321717811 

গমেমো নং ১ 

নানা কারণে এইক্ষণ শ্রীমান সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববশ্মনের এরাজো বাস করা সঙ্গত নহে। অতএব আদেশ 
করা যায় যে উক্ত শ্রীমান আগামী ২১ শে আষাঢ় মঙ্গলবারের মধ্যে এরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তর যায়। 
স্থানান্তরে গিয়া জানাউলে ভাহার খরচাদির জন্যা মাসিক অনধিক এক হাজার টাকা করিয়া তাহাকে দেওয়া 
যাইবে ।৮ 

অবগতি ও আচরণের নিমিত্ত এই আদেশের প্রাতিলিপি শ্রীযুক্ত উজীর ও মন্ত্রির নিকট প্রেরিত হয়। 
ইতি, সন ১৩১৪ ন্লিং তারিখ ১১ই আযষাত। 

৬ 



রাজা ও রাজখান্দান, কুলাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজসংসার 
নিদশন--৩০ 

হুদ্দা বা উপাধি বাতিলকরণ 

শ্রীহরি 

২. ৬. 1৬100111554 

[রাবকারী দরবার শ্রীশ্রীযীত মহারাজা রাধাকিশোর মাণিকা বাহাদুর, রাজধানী আগরতলা, 
স্বাধীন ভ্রিপরা, ইতি, সন ১৯৩১৪ শ্রিং তারিখ ১৬ই আবাতি। 

যেহেতু নানা কারণে শ্রীমান সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববশ্মনের পড়গাক্রী হ্ুদ্দা রহিতযোগা ভইয়াছে, অতএব 

আদেশ-- 

উক্ত শ্রীমানের উল্লিখিত হুদ্দা বভিত করা যায়। অবপতাথে উহার প্রতিলিপি শ্রীযৃত্তত উজীর এর শ্রীযু্ত 
মন্তির নিকটে প্রেরণ করা যায় । ইতি, 

নিদশন--৩১ 

টু যবরাজ ও উত্তরাধিকারী নিয়োগ সন্ন্ধে : যুবরাজ বারেম্দ্রকিশোর 

1. 16. ৬10৮1111৬21 

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুঙ্ত মহারাজা রাধাকিশোর মাণিকা বাহাদুর, রাজধানী আগরতলা, 
স্বাধীন ভ্রিপরা, ইতি, সন ১৩১৪ ভ্ত্রিং, তারিখ নই শ্রাবণ । 

যেহেতু বিগত ১৩০৮ ভ্রিং ২৬ শে মাঘ তারিখের রোবকারি মূলে মৎপুন্র শ্রীলশ্রীমান বারেন্দ্রকিশোর 
ঠাকর এপক্ষের যুবরাজ অর্থাৎ উত্তরাধিকারী নিযুক্ত আছে এবং যেহেতু ইদানীং মহামান্য শ্রীলশ্রীযুত ভাইসরয়় 
ও গবর্নর জেনেরেল সাহেব বাহাদুর হইতে উত্তরাধিকার-বিষয়ে একখণ্ড সনদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে এবং 
শ্রীলশ্রীমান বীরেন্দ্রকিশোর ঠাকরের উক্ত নিয়োগ স্থিরতর রাখা সঙ্গত্। অতএব-- 

আদেশ হইল যে, 

উক্ত শ্রীমানের উপরোক্ত নিয়োগ এতদ্বারা স্থিরতর রাখা যায়। ইহার প্রতিলিপি শ্রীযু্ত' পলিটিক্যাল 
এজেন্ট সাহেব সদনে এবং শ্রীযুক্ত মন্ত্রীর নিকট পাঠা” যায়। 

৩৭ 



রাজগী ভ্রিপূরার সরকারী বাংলা 

নিদশন--৩২ 

দেবতার সম্পত্তি সংরক্ষণ ও দেবন্সেবা ইত্যাদির ব্যবচ্থা 

শ্রীহরি 

[২ 1. 11201198, 

মেমো নং ৭ 

যেহেতু এতৎরাজ্যে কিম্বা বৃটিশ এলাকায় এসরকারের প্রদত্ত যেসম্দয় দেবসম্পত্তি আছে, তত্তাবত সংরক্ষণ 
দেবসেবার কাধ্য নিয়মিত রূপে পরিচালন এবং দেঁবায় ও তৎসংসৃষ্ট উদ্যান প্রভৃতির হেফাজত ৩ সংস্কার 
ইত্যাদি কার্য্য সাক্ষাৎভাবে জনৈক প্রধান কাধ্যকারকের জিছ্বা করিয়া দেওয়া সঙ্গত বোধ হইতেছে, অতএব 

আদেশ 

শ্রীযূন্ত গোপীকৃষ্ণ উজীরের প্রতি উত্ত কার্যের ভারাপণ করা যায়। দেওয়ান শ্রীযত্ত বাবু বঙ্গ চন্দ্র 
ভট্টাচার্য বি.এ. উক্ত কার্যে উজীরের সহায়তা করিবে। আপাততঃ যে স্থানে যে প্রণালীতে কার্যা চলিতেছে 
তাহাই বলবৎ থাকিব এবং সংস্চ্ট কশ্মচারীগণ উজীর ও দেওয়ানের উপদেশান্সারে বাধ্য করিবে । বেশন 
স্থানে কোন পরিবর্তনের আবশ্যকতা লক্ষিত হইলে উজীর ও দেওয়ান এপক্ষ সাক্ষাৎ এতলা করিয়া পরিবর্তন 
করিবে । অবগতি ও কার্যে পরিণতির জন্য ইহার প্রতিলিপি ঈন্ত্রী ও সংসম্ট ব্যক্তিগণ নিকট এবং আফিসহায়ে 
প্রেরণ করা যায়। ইতি ১৩১৪ ভ্রিং, ২৯ শে ভাদ্র। 

নিদর্শন--৩৩ 

শ্রীরন্দাবনস্থ সরকারী কুজজের কাষ পরিচালনা 

শ্রীহরি 

1.1 12111158, 

মেমো নং ১২ 

৬রন্দাবন ধামের সরকারী কঙ্জে শ্রীশ্রীরাসবিহারী জিউর সেবা কাধ্যাদি যথাযথরূপে সম্পাদন উদ্দেশ্যে 
ও কৃঞ্জের কামদার তাহার কর্তব্য পালন করিতেছে কিনা এবং দেবসম্পত্তিগুলি যথাযথভাবে রক্ষিত হইতেছে 
কিনা পরিদর্শনাদি দ্বারা নিয়মিত ও উপযুভ্ত সময়ে রিপো্ট দ্বারা এপক্ষের গোচরীভূত হওয়া উদ্দেশ্যে 

হকুম হইল যে, 

পণ্ডিত শ্রীষুন্্ বৈক্ন্ঠনাথ বাচস্পতীর উপর উত্ত কম্মের ভার ন্যস্ত করা যায়। উক্ত পণ্ডিত সময় ২ শ্রীধাম 
যাইরা এসব বিষয় তদন্তর্ুমে নিজ মন্তবা এপঙ্ষ৮ সদনে উপস্থিত করিবে । অবগতি ও কার্যে পরিণতির কারণ 
প্রতিলিপি সংস্ম্ট ব্যক্তি ও আফিসহায়ে প্রেরিত হয়। ইতি ১৩১৯৪ ভ্রিং তাং ১৯শে ফাল্গুন। 

৩৮ 



ন্ট 

নিদর্শন--৩৪ 
রাজা ও রাজখান্দান, কলাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজসংসার 

উদয়পুরে প্রাপ্ত মৃতি প্রেরণ সম্পকে 

৮৭৩ নং সেহা থাস সেরেস্ত। 

শ্রীযুত্ত বাবু ব্রজেন্দ্রন্দ্র দত 
উদয়পূর বিভাগের সব ডিবিসনেল অফিসার সমীপে-- 

উদয়পুরে পুরাতন পৃঙ্ষণীর পক্কোদ্ধারের সময়ে যে দেবী মূভি এবং তলোয়ার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা 
হেবাজতে এখানে প্রেরণ করা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীযুত আদেশ করিয়াছেন । অতএব তান্ডা উপযুত্ত' রক্ষণায় সত্বর পাঠাইয়া 
[দওয়া বাঞ্ছনীয় । ইতি ১৩১৪ ভ্িং তাং ১৯শে চৈন্তর, 

ডি 

শ্রীগোপীকৃষণ দেব 
উজার 

নিদশন--৩৫ 

রাজপ্রাসাদের অন্তগত খাস সেরেস্তা ও প্রাইভেট সেক্রেটারী অফিস পথকীকরণ 

1২ ৮6. 18211108, 

মেলো নং ৯ 

খাস সেরেস্তা ও প্রাইভেট সেক্রেউরীর আফিসের মধো স্বাতন্ত্রা রক্ষা করা সঙ্গত, সাধারণতঃ র্রাক্তনীয় 
বিষয়পম্হ খাস সেরেস্তায় এবং এপক্ষের নিজপ্রয়োজনীয় বিময়সম্হ প্রাইভেট সেক্রেটরী আফিসে নিব্বাহিত 
ভইবে। বরাজকীয় বিষয়সম্হের মধ্য কতিপয় বিষয় নিশ্নে উল্লেখ করা গেল । এউ সমস্ত বিষয়ের কাগজাদি 
খাস সেরেস্তায় থাকিবে । 

(১) ব্রিতীশ গবনমেন্টের সহিত সংস্ল্ত বিষয় । 
(২) রাজ্য ও জমিদারীর শাসন সংক্রান্ত বিষয়। 
(৩) রাজ্য ও জমিদারীর অসংসৃম্ট সাধারণ হিতকর শিষগ। 
(8) সংসার আফিস সংস্ল্ট বিষয়। 

উপরে যেরূপ স্বাতন্ত্য নির্দেশ করা গেল, তত্প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া খাস সেরেস্তার কাধ্য পরিচালনের জন্য 
বলাজমন্ত্রীর এবং প্রাইভেট সেক্রেটরী আফ্রিসের কায্যের জন্য প্রাইভেট সেক্রেটরীর আবশাকীয় বন্দোবস্ত করা 
কর্তব্য হইবে । অতএব 

আদেশ, 

আচারনাথ "মন্ত্রী শ্রীযুক্ত উমাকান্ত দাস রায় বাহাদুর ও শ্রীযুত্ত মিঃ ই, এফ, সেণ্ডিস্ প্রাইভেট সেক্রেটারীর 
নিকট ইহার এক এক নকল দেওয়া যায়। ইতি ১৩১৫ ভ্্রিং তাং ৩০শে জ্যত। 

৩৯ 



রাজগী ভ্রিপূরার সরকারী বাংলা 
নিদর্শন--৩৬ 

খাস সেরেস্তার পুনঃপ্রবর্তন 

নু. 1. 17৬12121158 

মেমো নং ৫ 

পূর্ববর্তী মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বাব রমণী মোহন চট্োপাধ্যায়ের প্রস্তাবানুসারে খাস-সেরেস্তা এবালিশ করা 
হইয়াছিল। সম্প্রতিক উক্ত সেরেস্তা পুনঃ সংস্কাপন করা সঙ্গত বোধ হইতেছে । অতএব 

আদেশ- 

খাস সেরেস্তা পৃনঃ সংস্থাপন করা যায় এবং উহার কার্যভার দ্বিরাদেশ পর্যন্ত এপক্ষের প্রাইভেট সেক্রেটারী 
শ্রীযুক্ত বাবু প্র্ণচন্দ্র রায় প্রতি স্বতন্ত্রভভাবে ন্যস্ত থাকে। রীতিমত সেরেস্তা গঠন করিয়া পক কাযা পরিচালন 
করা উক্ত কার্যকারকের কর্তব্য হইবে, ইতি, সন ১৩১৮ ত্রিং তারিখ ওরা ফালগুন। 

নিদশন-”ঙ৩৭ 

রাজ্যভার অধিগ্রহণ : মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্য 

শ্রীহরি 

নং 

8. 1. 1৬121)11গ, 

রোবকারী দরবার শ্রীলশ্রীযৃত বীরেন্দ্রকিশোর দেপবন্মণ যুবরাজ গোস্বামী বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ন্রিপূরা, 
রাজধানী আগরতলা, ইতি, সন ১৩১৮ ভ্রিং তারিখ ২৯ শে ফাল্গুন । 

যেহেতু গতকল্য লান্রি ৮ ঘটিকার সময় পিতৃদেব মহারাজ রাধাকিশোরমাদিক্য বাহাদুর “কাশীধানে 
পরলোকগমন করিয়াছেন; আমি খামন্দানের রীতি এবং এই রাজবংশের চির প্রসিদ্ধ কলাচার মতে পিতৃদেকের 
মৃত্যুর পর হইতে তত্ত্যজ্য রাজগী ত্রিপূরা এশং জচিদারী চাকলে গোসননাদ ৬ অন্যন্য সমস্ত সম্পতির 
মালিক দখলকার হইয়াছি। এইক্ষণ হইতে রাজগী ও জমিদারী সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পূর্ণরূপে এপক্ষের 
কত্তত্বাধীনে পরিচালিত হইবে । ইতি 

৪6 



রাজা ও রাজখান্দান, কুলাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজসংসার 
নিদর্শন--৩৮ 

13. 1. 1৬1271152 

11.7.19 717. 

৮মলমো শং *) 

চিফ অফিসারের ও রা কাভিক তারিখের ৩৮৭২ 
৩৫-১৩ 

লিখিতণ প্রস্তাব এপক্ষ অনুমোদন করিলেন না। 0০9৪/০1] 1066117% এ যে মং ১০০০০০, এক লক্ষ টাকা 
এবষের বজেটে অভিষেক কমিটির ব্যয়ের জন্য পৃথক 010. করিয়া দেওয়া হইয়াছে, উভ্ত 20119170011 765159 
হওয়ার পূর্বে অভিষেক কমিচির 07১1৩16 এর উপরে চিফ অফিসারের সম্পর্ণ অনধিবশর । উত্ভ* হেতুতে 
অনুমোদন গ্রহণের প্রস্তাব গ্রাহ্যযোগ্য নহে। পক্ষান্তরে অভিষেক সমিতির সভাপতিকে অভিমেক সংক্রান্ত বায় 
নিব্বাহার্থ টাকা সংগ্রহের জন্য অনুরোধ করা নিতাগ্ড অনঠায় হৃইয়াছে। 

ং পন্্র উপস্থিত হইয়া গোচর হইহজ। চিফ অফিসারের 

প্রস্তাবিত 2119008011 কোন্সিণ কত্তূক 15৬১০ করা প্রয়োজন বোধ হইলে, চিফ অফিসার, এপক্ষ 
সদনে রীতিমত প্রার্থনা করিতে পারে । অবগতি ও কাধ্যে পরিণতির জন্য ইভার এক প্রতিলিপি চিফ অফিসারের 
নিকট ও অপর প্রতিলিপি অন্ডিষেক সমিতির সভাপতির নিকট পাঠান যায়। ইতি সন ১৩১৯ দ্রিং ভারিখ 
১১ই কাভিক। 

নিদশন--৩৯ 

যুবরাজপদে মহারাজকুমার বীরবিক্রমকিশোর দেববমার নিয়োগ 

নং ১২ 

8.৮. 1৮71154 

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযৃত মহারাজ পীরেন্দ্রকিশোর দেববশ্মণ মাণিকা বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন শ্রিপুরা 
রাজধানী আগরতলা । সন ১৩১৯ ভ্রিং ত্বার্িখ ৯ই অগ্রহায়ন 

যেহেতু ভ্রিপুর রাজবংশের খান্দানেপ্স নিয়নানুসারে এপন্সের উত্তরাধিকারী অর্থাৎ যুবরাজ নিয়োগ করা 

আবশ্যক, এবং এপক্ষের পুত্র মহারাজকৃমায শ্রীলশ্রীমান্ বীরবিক্রমকিশোর দেববশর্মীাকে উত্ত, পদের জন্য 

মনোনীত করা হইয়াছে, অতএব অদ্য উত্ত" শ্রীলশ্রীমান্কে উল্লিখিত পদে নিয়োগ করা গেল। 

হুকুম হইল মে. 

অবগত্যর্থে' ইহার প্রতিলিপি শ্রীযুত্ত পলিটিকেল এজেন্ট সাহেব সদনে এবং রাজগী ও জমিদারীস্থিত 
প্রধান ২ আফিস হায়ে প্রেরণ করা যায়, ইতি। 

৪১ 



রাজগী ভ্রিপূরার সরকারী বাংলা 

নিদর্শ ন--৪০ 

রাজকর্মচারীকে লকব (উপাধি) প্রদান 

শং ৫ 
শ্রীহরি 

93. 1. 1৬711157 

রাজধানী আগরতলা । সন ১৩২০ ভ্ত্রিং লা অগ্রহায়ণ 

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযূত মভারাজ বীরেন্দ্রকিশোর দেববন্মম মাণিকা বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ভ্রিপুরা, 

যেহেতু শ্রীযুক্ত বাবু মৃত্যুঞ্জয় চক্রবত্তী ৪ বৎসর যাধত দৃক্ষতার সহিত সংসার আফসের ভারপ্রাপ্ত 
র্যাক।রলের এসিস্টান্ট স্রা:প কার্যা সম্পাদন করিয়া আসিতেছে হ হাভাকে “লাএব দেওয়ান 
শিরা এপক্ষের অভিপ্রেত, অত এব 

ঝড় ০০ 
রি কব দিয়া উদ্সাহিত 

আদেশ হইল যে-- 

শ্রীযুক্ত, পাবু মৃত্যুঞ্জয় চক্রবন্তীকে শনাএব দেওয়ান" কব দেওয়া যায়। অবগতি ও কাস্যে পরিণতির 
কারণ প্রতিলিপি উন্ত* শ্রীযন্তত বাব মৃত্তা্জয় চক্রবর্তী নিকট ও সংস্ম্ট 'গাফিসাদিতে প্রেরিত হয়। ইতি 

নিদশন--৪১ 
জয়েন্ট প্রাইভেট সেক্রেটারীরূপে মিঃ উইলিয়মস্-এর নিয়োগ 

1; 1 1৬1181011১5: 

মেশো নং ১৩ 

যেভেত দেখা যাহতেছে যে বন্তমালে প্রাইভেট সেকরেটরী আফিসের করণীয় কাষা ক্রমে রদ্ধি পাইতেছে। 
5তিপবের্ব একজন এসিষ্টাল্ত প্রাইন্ডেই সেক্রেটরীর দ্বারা কাযোর কিয় পরিমান সভায়তা হইত । এইক্ষণ এপদে 
কান কঙ্্মচারী নাই'। এভ বদনিশীল কাষোর বন্দোবস্ত অবিলগ্গে হওয়া উচিত 

অতএব আদেশ হইল থে ও 

শিং টি. আর. উইলিয়মস্কে জয়েন্ট প্রাইভেট সেক্রেটরী পদে নিয়োগ করা যায়। প্রাইভেট সেক্রটরা 
শীনান প্রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববশ্মা আমার মস্ডরি গ্রভণে আপন জিম্বায় কাধ্য বিভাগ করিয়া উত্তর 
জয়েন্ট সেক্রেটরীর ভস্কে সেই সকল কাধাভার ন্যস্ত করিয়া কারোর সুবন্দোবস্ত করিবে। ইতি, সন ৯৩১২ ভ্রিং 
তারিখ ২৬শে শ্রাবণ । 

নিদশন--৪২ 
শ্বাজদরবাপ্ে আমন্ত্রণ-পন্ত 

অদ্য অপরাহ্ন ৭ ঘটিকার সময় শ্রালশ্রীমৃত রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববঙ্মা বাহাদুরকে রাজমন্ত্রীপদে 
শিয়োণ করা উপলক্ষে উজ্ভ্রয়ন্ত রাজপ্রাসাদে দরবার হইবে । শ্রীশ্রীযুতের অনুমত্যনসারে আপনাকে নিমন্ত্রণ করা 
মাইতেছে। ইতি সন ১৩২৯৩ শ্রিং তারিখ ১৯৮ শে ফাগুন ! 

শ্রীঘতীন্দ্রমোহন দেববশ্ম' 
শ্রীশ্রীযুতের এডিকং 

দল্উরা :--এতদুপলক্ষ দরবার পোষাক বা পরদোচিত হউনিফরম বাবগায্য। 

৮৫ 



রাজা ও রাজখান্দান, কলাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজসংসার 

নিদশন--৪৩ 

রাজপ্রাসাদের অফিসসমূহে পরিবতন 

লি. 16. 1211698 

মেমো নং &৪ 

কধ্যের গুরুত্ববোধে প্রাইভেট সেক্রেটেরি আফিস, সংসার আফিস এবং এপচক্ষের নিজ তহবিল সম্বঙ্গে 
দ্বিরাদেশের তরে নিম্নলিখিতরূপ পরিবর্তন করা গেল £- 

১। দেওয়ান সাহেব রায় শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দত্ত বাভাদুরকে জয়েন্ট প্রাইভেট সোক্রুটেরির কারোর 
অতিরিগ্ভাবে নিজ তহবিলের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকরাপে নিযু্ করা যায়। 

২। সংসার আফিসের কার্য স্বন্ধে উত্ত দেওয়ান সাহেবের স্থলে শ্রীলশ্রীযুত রাজকৃমার নরেন্দ্রকিশোর 
দেববন্মা সংসার আফিসের যাবতীয় কার্য পরিচালন করিবেন । 

৩। প্রাইভেট সেক্রেটারী আফিসের কাযা সম্বন্ধে উত্ত শ্রীল শ্রীযৃতের পরিবন্তে শীমান রাগণা বদ্ধজঙ্গ 
বাহাদুর 61586 9৩০/6%%% স্বরাপে কার্ধা করিবে। 

অবগতি ও কার্ম্যে পরিশতি জন্য প্রতিলিপি সংসুষ্ট ব্যক্তিগণ নিকটে ও আফিসসমূহে প্রেরণ করা 
যায়। ইতি, সন ১৩২? ভ্্িং ১৯হ শ্রাবণ । 

নিদশ ন-8৪8 

সংসার বিভাগের কাষপরিচালনার সংশোধিত নিয়ম 

মেমো নং ৫ 

73. 1. 20010 8 

].১.2৭ 

যেহেতু সংসার বিভাগের কার্য সৌকত্যাথে নৃতন নিয়ম প্রণয়ন করা আবশ্যক অতএব এসম্সন্ধে নিশ্ন- 
লিখিত বিধান করা হইল। 

১। সংসার আফিস, দেবাল্চন, স্থাপিত দেবতা, তোষাখানা, ভাগারখানা, শুলতানাৎ, ইলেকট্রিকলা ইট 

মটরকার প্রভূতি সংসার সংসুষ্ট যাবতীয় আফিসাদি সংসাল বিভাগের অন্তরভন্ত থাকিবে এবং সংসার বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত তত্তাবৎ পর্যবেক্ষণ করিবেন। 

২। সংসার বিভাগের ভিন্ন ভিল তেডে যত টাকা ব্যয় মঞ্জর আছে কি সময় সময় হয় যাভাতে তদারা 
বৎসরের ঝ/য় সঙ্কুলন হইত পারে ভাগপ্রাপ্৩ লনখ্কারক তত্প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। মোট অঞ্জরী অতিক্রম 
না করিয়া ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক কার্য পরিচালনের সবিধার জনা যে কোন নিবর্তন পরিবগুন করিতে এবং 
এক হেডের টাকা অন্য হেডে খারিজ করিতে পারিবেন। 

৪৩ 
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রাজগী ভ্ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 
৬। সংসার বিভাগের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত কায্যকারক সাধারণতঃ মং ২৫ পঁচিশ টাকা পর্য্যন্ত কোন 

এক বাক্তকে দান করিতে পারিবেন । কোন ব্যক্তিকে অধিক দেওয়া উপযুত্ত বোধ করিলে এপক্ষ সাক্ষাত এতলা 
করিয়া কার্ধা করিবেন । 

৪। অপরপক্ষ দানের সুবাবস্থার জন্য ভারপ্রাপ্ত কার্যাকারক যে কোনরূপ নিয়ম করিতে পারিবেন। 

৫। সংসার লিভাগ সংসুষ্ট যাবতীয় কম্মচারীগণের নিকাশ --ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক পরীক্ষ। ও পাশ 
করিতে পারিবেন । যাহাভে প্রভ্যেক কাধা মঞ্জরী টাকার মধ্যে সঙ্কলন হয় ভারপ্রাপ্ত কাধ্যকারক তণ্প্রতি দৃষ্টি 
রাখিবেন। বিশেষ কারনে কোন নিকাশে মঞ্জরীর এক চতুথাংশ পথ্যন্ত অতিক্রান্ত হইলে ভারপ্রাপ্ত কার্ধকারক 
সঙ্গত বোধ করিলে তানহা পাশ করিতে পারিবেন । তদৃদ্ধ হইলে এপক্ষের মঞ্জরী গ্রহণ করিতে হইবে। 

৬1 স্বাধীন রাজা 5 ভিন্ন এলেকাগ় এসরবারী যে সমস্ত দেবখসম্পতি আছে তত্তাবতের কাধ্যপয্যবেক্ষগণ 
৩ শাসন সংরক্ষণের সুবন্দোসস্তকরণ শিষয়ে ভারপ্রাপ্ত কাাকারকের সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে । দেবালয় 
সমহের নিয়মিত কার্য এবং সাময়িক সংস্কার ইতাদি যাভাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় ভারপ্রাপ্ত কাধ্যকারল 
তপ্প্রতি দম্টি রাখিবেন। 

২। শং?%০- পথ্াশ টাকা পযন্ত চাতনের কশমচারীগণের বহাল বরখাস্ত ইত্যাদি ভারপ্রাপ্ত কারধ্যকারক 
স্বয়ং করিতে পারিবেন । তদৃদ্ধ বেতনের কর্মচারী সন্বন্ধে এপক্ষের মঞ্জরী গ্রহণে কাযা করিতে হইবে। ইতি 
৯৩২ ত্রিং হারিখ ৩৯ শে শ্রাবণ। 

নিদশ'ন--8৫ 

বিজয়া দশমী দরবার উপলক্ষে উপাধি প্রদানের ঘোষণা 

("ল্টট গেজেটের চতদ্দশ ভাগ, ভ্রয়োদশ সংখ্যা, কাতিক, উল পক্ষ, ১৩২৫-এ প্রকাশিত) 

দরবার উপলক্ষে উপাধি প্রদান 
সল ১৩২৫ ভ্রিং, তাং ১৫উ কাতেক 

শ্রীশ্রীযৃত মহারাজ মাণিলা পাভাদরের আদেশে বিগত ৫ লান্তিক তারিখে বিজয়া দরলারে নিশ্নলিগিত 
শাভি্গান পাশে ল লিখিহ উপাধি প্রাপত ভইয়াছেন | সাধারণের অবপভিল জনা শ্টেট গেজেটে প্রচারিত হউক । 

শ্রীযৃত প্রকাশ চন্দ্র ঠাকর “নায়েব-উজীর” 
». সুরেন্দ্র চন্দ্র ভট্রাচাখা, কবিরাজ “বৈদ্যরত” 
৮. খাশিনী মোহন দেববশা “ঠাকুর” 
৮. গ্াধাকৃফ দেববমমা রে 
* শবচন্দ্র দেব বন্যা ঠা 
«৮. শালয় চন্দ্র দেববশ্মা 
». উচ্লেশ চন্দ্র দেববশ্মা রঃ 
* যাদব চন্দ্র দেববম্মা ঠ 
«. আহরম আলী চৌধুরী “খাজে-খা-বাহাদ্ুর” 
, জগতহরি সাহা “রায় চৌধুরী” 
, দীননাথ সন্রথর “রায় মিস্তিরি” 

শ্ীপ্রসন্নকমার দাসগুপ্ত 
চিফ দেওয়ান 
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এ রাজা ও রাজখান্দান, কুলাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজসংসার 
নিদশন-৪৬ 

চিফ সেক্রেটারী পদে নিয়োগ: দেওয়ান বিজয়কমার সেন 

9.৮. 1৬120108 

12751 

শেশো নং ১ 

এপক্ষের করণীয় যাবতীয় কাখ্যের সাহায্যাথে জনৈক অভিজ্ঞ কঙ্্মচারীব প্রয়োজন ভওয়ায় রাজস্ব 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত দেওয়ান শ্রীযুক্ত বিজয় কমার সেনকে এপক্ষের 00016 99091৬ পদে নিয়োগ করা খায়। 
কার্যেরে ও পদের গুরুত্ব বিবেচনায় উন্ত দেওয়ানের বেতন মং ৪০০. ঢারিশশ' টাকা ধার্যা করা গেল। 

উ দেওয়ানের তগ্তে এপক্ষের সংসার আফিস এবং আপাততঃ প্রাইভেট সেক্রেটারী আফিসের কার্যঙ।র 
ন্যস্ত করা যায়। শ্রীলশ্রীযুত রাজকমার নরেন্দ্রকিশোর দেববশমা সংসারের কাধ্যাদি পরিদর্শন করিতে পারিবেন 
এবং চিফ সেক্রেটারী আবশ্যকানুযাকসী তাঁহার পরামশ গ্রহণ করিবে । এপক্ষের রাজা ও জমিদারী সংক্রান্ত 
এবং বাক্তিগত যাবতীয় বিষয়ে আদেশাদি প্রদান সম্পর্কে উত্ত দেওয়ান এপক্ষের সম্তায়তা করিবে এবং যাবতীয় 
আফিস আর্দালত এপক্ষের আদেশ গ্রভণে পরিদশনাস্তর এপক্ষ সদনে মন্তবা উপস্থিত করিতে পারিবে। 

চিফ দেওয়ানের প্রস্তাবানুসারে সাময়িকরূপে চাকলার এসিল্টাল্ট ম্যানেজার শ্রীযূত জ্যোতিরিন্দ্র প্রসাদ 
মিত্র বি.এ.. বি-এল কে চিফ দেওয়ান আফিসে এবং সোনাম্ড়া বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্যাকারক শ্রীযুত বাবু 
অশ্বিনীকমার বাকৃচিকে চাকলার উত্তর বিভাগের সপ ম্যানেজারের পদে পরিবর্তন করা যায়। এই পরিবর্তন- 
জনিত অন্যান্য আবশ্যকীয় পরিবর্তন সংক্রান্ত আদেশ চিফ দেওয়ান প্রচার করিবেন । ইতি, সন ১৩২৭ ভ্রিং 
তারিখ ২১ শে জোঙ্ঠ। 

নিদর্শন--৪৭ 
চিফ সেক্রেটারীর ক্ষমতা নির্দেশ 

3. 16. 1৬11111৬8, 

চমমো নং ৩ 

এপক্ষের চিফ সেক্রেটারীর উপরে সংসার বিভাগের কার্ঠভার ন্যস্ত হওয়ার উত্ত* বিভাগ সম্পকে চিফ 
সেক্রেটারীর ক্ষমতা এবং কার্যপ্রণালী বিষয়ে নিম্নলিখিত বিধান করা হইল । 

১। সংসার আফিস, দেব।চ্চন, স্থাপিত দেবতা, তোষাখানা, ভাগ্ডারখানা, সুলতানত, ইলেকট্রিবঃ লাইট 
এবং মোটরকার প্রভৃতি সংসার বজেট সংসম্ট যাবতীয় বিভাগ ও আফিসাদি পৃব্ববৎ সংসার বিভাগের অন্তভূত্ত 
থাকিবে এবং সংসার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত স্বরূপে চিফ সেক্রেটেরী তত্তাৎৎ শাসন সংরক্ষণ করিবে। 

২। সংসার বিভাগে ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক স্বরূপে চিফ সেক্রেটারী কোন এক ব্যত্তিকে সাধারণতঃ 
মং ৫০২ পঞ্চাশ ট্রাকা পর্যন্ত দান করিতে পারিবে £ কোন ব্যতিগে এতদতিরিজ্ঞ দান করা সঙ্গত বোধ হইলে 
এপক্ষের আদেশ গ্রহণ করিতে হইবে। 

8৫ 



রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 
৩। সংসার বজেটের ভিন ২ হেডের যত টাকা ব্যয় মঞ্জর আছে, যাহাতে তদ্বারা বৎসরের ব্যয় 

সঙ্কলন হইতে পারে, চিফ্ সেব্রেটেরী তত্প্রতি তত্প্রতি দৃষ্টি রাখিবেঃ মোট মঙ্জরী অতিক্রম না করিয়া চিফ 
সেরুটেরী কার্য পরিচালনের সবিধার্থে যে কোন পরিবর্তন নিবতন করিতে এবং এক হেডের টাকা অন্য 
হেডে খারিজ করিতে পারিবে । 

৪। অপরপক্ষ দানের সুব্যবস্থা জন্য চিফ সেক্রেটেরী যে কোনরূপ নিয়ম প্রচলন করিতে পারিবে। 

৫। সংসার বিভাগ সংসুষ্ট কার্যাদির নিকাশ পরীক্ষাকালে কোন নিকাশে মঞ্জরীর এক চতুর্থাংশ 
পর্যন্ত বিশেষ কার"ণ অতিক্রান্ত হইলে চিফ সেক্রেটেরী সঙ্গত বোধ করিলে তাহা পাস করিতে পারিবে । তদৃদ্ধ 
হইলে এপক্ষের মঞ্জরী গ্রহণ করিতে হইবে। 

৬। স্বাধীন রাজ্য ও ভিন্ন ২ এলেকায় এসরকারী যে সমস্ত দেবোত্তর সম্পত্তি আছে তত্তাবতের কাধ্য 
পর্যাবেক্ষণ ও শাসন সংরক্ষণর সুবন্দোবস্থ করার বিষয়ে সেক্রেটেরীর সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে । দেবালয় সমূহের 
নিয়মিত কার্ধা এবং সাময়িক সংস্কার ইত্যাদি যাহাতে সুচাররূপে সম্পন্ন হয় চিফ সেক্রেটেরী তত্প্রতি দৃষ্টি 
রাখিবে। 

৭। সংসার আফিস সংশ্রবে নিজের ও অধীনস্থ সমস্ত কম্্মচারীগণের বিদায় ও ভাত্তা সম্বন্ধীয় যাবতীয় 
বিল চিফ সেরেটেরীর স্বাক্ষরে পাস্ হইবে। বিদায় ও ভাত্তা সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর ১৯ক ধারায় মন্ত্রী আফিসের 
উপরে যে অতিরিক্ত ভান্তা মঞ্জরীর সম্বন্ধীয় বিশেষ ক্ষমতা নাস্ত হইয়াছে, সংসার বিভাগ সংম্রবে চিফ সেক্রেটেরীর 
উপর গ্র ক্ষমতা নাস্ত হইল। 

৮। মং %০২ পঞ্চাশ টানা পথ্যন্ত বেতনের কঙ্মচারীগণের বহাল বরখাস্ত ইত্যাদি চিফ সেক্রেটেরী 
স্বয়ং করিতে পারিবে । তদৃদ্ধ বেতনের কঙ্মচারী সম্বন্ধে এপক্ষের মজরী গ্রহণে কার্য করিতে হইবে। 

৯। সংসারের কার্যা সৌকার্যাথে চিফ সেক্রেটেরী স্বীয় অধীনস্থ বিভাগ ও কশর্মচারীসমূহ সম্বন্ধে প্রচলিত 
নিয়ম ও ক্ষমতাদি পরিবন্তন এবং তগ্সম্বন্ধে নতন আদেশ ও নিয়মাদি প্রচলন করিতে পারিবে। ইতি, সন 
১৩২৭ ন্িং ১৭ই আষাত। 

নিদশন--৪৮ 

পাজক্মারীর বিবাহ ব্যয়ের জন্য বন্ধান 

0 16. 171971154 

»চগাশো। নত ৫ 

যেহেতু শ্রীলশ্রীমতী রাজকমারী মধুমালতা দেনীর হুভবিবাহ কার্য বর্তমান সনে সম্পাদন করা এপক্ষের 
অভিপ্রায় এবং তজনা বায়ের বন্ধান করা আবশ্যক, সেমতে, 

আদেশ হইল যে. 

উপরোল্লিখিত কাধ্যের ব্যয় বাবদ সংসার বিভাগের “বাজে হেডে” মং ১০,০০০ বিশ হাজান টাকা 
অতিরিভ্ত মঞ্জর করা গেল। অবগতি ও কার্যে পরিণতির কারণ এই মেমোর প্রতিলিপি চিফ দেওয়ান সমীপে 
এরঃং সংসার আফিসের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক নিকটে প্রেরিত হয়। ইতি সন ১৩২৯ ভ্রিং ৩০ শে কাতিক। 
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৬ 
রাজা ও ব্লাজখান্দান, কৃলাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজসংসার 

নিদশন--৪৯ 

রাজকুমারীর বিবাহ উপলক্ষে ভূসম্পত্তি যৌতুক প্রদান 

পদমশোহর 

191101818 ৮1210154 39118011 

€]111077016. 

রি 

শ্রীলশ্রীমতী মধুমালতী দেবী পিতা শ্রীশ্রীযূত মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোর মাণিকা বাহাদুর, 
নিবাস রাজগী আগরতলা, সমাজেয়ং কার্যাঞ্চ পরং-- 

অদ্য এই শুভদিনে বিবাহবাসরে তোমার যৌতুক স্বরাপ নিম্নলিখিত খাসের ভূমিখণ্ড দান করা গেল। 
শীভগবানের কপায় তুমি সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া সুখে ও স্রচ্ছন্দে পুত্র পৌন্রাদি উওরাধিকারীক্রুমে উত্তর সম্প্টি 
ভোগ দখল করিতে রত, ইতি । সন ১৩১৯ ভ্রিপুরা, তারিখ ১৬ই অগ্রহায়ণ । 

শীপ্রসনকৃমার দাসওুপ্ত 
(রায় বাহাদুর) 

চিফ দেওয়ান,-লিপূুরা স্টেট। 
২।১২।১৯ 

তপশিণ ভূমিখণ্ড 

১। সদরবিভাগের এলাকাধীন, পরগণে আগরতলা মধ্যে মৌজে নন্দনপূরাস্থিত (সেওয়ায় বহালী নিক্ষর 
ও তালুকাত) আবাদী ও গয়ের আবাদী মওয়াজি ৩৫।1৬৯/১৭০ ধূর কাত, তৌজীতুক্ত বর্তমান জমা ও পথকর 
৫৪৭৮৬ পাই, হাল জরিফে অতিরিক্ত জমির হারাহারি মতে সম্তভাবিত আয় ৩৮২, এবং অনাবাদী ট্রীলা জজলারত 
১০৬/১২//৫ ধর ভূমির আনুমানিক স্তিত ৬৪ টাকা এক্নস্বিত মং ৬৪৯৮৬ পাই। 

: ২। নন্দনপূর মৌজার সংলগ্র উত্তর দিকস্ক খাসের টীলা জঙ্গল ৫৮৮ কাণি বত আনুমাণিক ভাবী 
স্থিত দ্রোণপ্রাতি ৬. হিসাবে ৩৫১২ । মোট জঙ্গি ৯৪।/৯/১৭।০ ধুর, মোট স্থিত আনুমানিক ১.০০০১ এক হাজার 
টাকা মাত্র। 

চৌহৃদ্দি 

উত্তর সীমানা--পরগণে নওয়াবাদী, শ্রীশ্রীমতী মহারাণী প্রভাবতী মহাদেবীর তালুক ও খাস টীলা। 

দক্ষিণ সীমানা--শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ডাত্তণর নামীয় কায়েমী তালুক এবং নয়ানীয়া মৃড়া। 
পরবর্ব সীমানা-পরগণে নওয়াবাদী শ্রীশ্রীমতী প্রভাবতী মহাদেবীর তালুক। 
পশ্চিম সীমানা--শ্রীমতী ভানুপ্রভা দেবী নামায় তালুক এবং ইন্দ্রনগর মৌজা। 
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রাজগী ভ্রিপূুরার সরকারী বাংলা 
নিদরশশ ন--৫০ 

পেন্সন ও খোরপোষ প্রদান 

73. 16.-1৬2711028 

27.2.30 

মেমো নং ৬ 

নিজ তহবিলের ভারপ্রাপ্ত কার্যাকারক রায় শশীভূষণ দতবাহাদুর দেওয়ান সাহেব বাদ্ধক্য প্রযুক্ত অবসর 
গ্রহণের প্রার্থনা করায় এ্রতদ্বারা তাঁহার মাসিক ৫০ হিসাবে পেন্সন মঞ্জর করা যায়। এই পেন্সন স্বাধীন 
রাজ্যের বজেউ ভুত হইবে । এতদ্বাতীত পব্বাপর ভীহার যে মাসিক ১০০, হিসাবে খোরপোষ নিদ্ধারিত আছে 
সংসার আফিস ভইতে তিনি তাহা প্রাপ্ত হউবেন। ইতি ২৭ শে জ্যেষ্ঠ ১৩৩০ ন্্রিং 

নিদশন--৫১ 
প্যালেস সুপারিল্টেণ্ডেন্ট নিয়োগ : মিঃ ফ্রিজক্যাপ্* 

*মমো নং ও 

উচ্ছবয়ন্ত প্লাজপ্রাসাদ ও কুঞ্জবন প্রাসাদের কাধ্য পরিচালন জন্য মিম্টার ফ্রিটুজ ক্যাপ সাহেবকে প্যালেস 
সপারিনটেহন্ডিন্ট গদে মাসিক মং ৩৫০. তিনশত পঞ্চাশ টাকা বেতনে নিযুভ্ত' করা গেল। উক্ত সাহেবের ক্ষমতা 
সম্বন্ধীয় প্রস্তাব শ্রীমুন্ত মন্ত্রী এপক্ষের মঞ্জরী জন্য উপস্থিত করিবে। অবগতি ও কার্যে পরিণতির কারণ এই 
মেমোর প্রতিলিপি মন্বী বরাবরে শ্রেরশ করা যায়। উতি, সন ১৩৩০ ভ্রিং--২৪ শে শ্রাবণ । 

*  ফটোগ্রাফ শিল্প এবং গতসজ্জাব মলংকরণ শিদ্যায় তিনি কলিকাতা ও ঢাকা নগরীতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়।ছিজেন। 

নিদরশশন--৫২ 

চমমো নং ৬ 

যেহেতু এপনক্ষের ১৩২৮ দ্বিং পতি চৈন্ব তারিখের ৯ নং মেমোর মশ্মানুযায়ী প্যালেস সহ সুলতানত 
বিভাগের ভার রাজমন্ত্রীর পর্যাবেক্ষণাধীন না রাখিয়া, উত্ত বিভাগের সম্পূর্ণভার প্রাইভেট সেক্রেটারীর হত্তে ন্যস্ত 
করা এপক্ষের অদ্থিপ্রেত, অতএব 

আদেশ হইল যে, 

উ্িলখিত বিভাগের সম্পণ ভার প্রাইভেট সেক্েটারীর হস্তে ন্যস্ত করা যায়। প্রাইভেট সেক্রেটারী বজেটের 
মোট মঞ্জরী অতিক্রম না করিয়া উত্ত বিভাগের খাবভীয় কার্য নিব্বাহ করিবে এবং বজেটের মঞ্জরীর অতিরিক্ত 
বায়ের প্রয়োজন হইলে কারণ প্রদর্শন করিয়া এপক্ষের মঙ্জরী গ্রহণ করিবে । প্যালেস সুপারিনটেন্ডেন্ট ব্যতীত 
উত্তর বিভাগের যাবতীয় কঙ্মচারীর বহাল, বরখাস্ত এবং এক হেডের টাকা অন্য হেডে খারিজ করা প্রাইভেট 
সেরেটারীর ক্ষমতাধীনে রহিল । প্যেলেপ সুপারিন্টগ্ডেন্ট তাহার জিম্নার যাবতীয় কার্যাদি প্রাইভেট সেত্রেটারীর 
পর্ণবেক্ষণাধীনে সম্পাদন করিতে থাকিবে এবং প্রাইভেট সেক্রেটারী উক্ত স্পারিন্টেন্ডেন্টের ক্ষমতা সম্বন্ধীয় 
প্রস্তাব এপক্ষের মঞ্জরীর জন্য উপস্থিত করিবে । অবগতি ও কাধ্যে পরিণতির কারণ এই মেমোর প্রতিলিপি 
রাক্জমন্ত্রীর সমীপে এবং সংস্ম্ট ব্যক্তিগণ নিকট ও আফিসাদিতে প্রেরিত হয়। ইতি, সন ১৩৩২ ভ্তিং ২৭ শে আশ্বিন 
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রাজা ও রাজখান্দান, কলাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজসংসার 
নিদর্শন-”৫৩ 

রাজপ্রাসাদে বসস্তোুসব উপলক্ষে নিমন্তণপন্র 

রাজ লাঞছন চিত 

আগামী ৮। ৯। ১০। ১১। ১২ই মাঘ তারিখে সংগায় প্রগ্রেম অনুসারে উল্ভ্ক্সন্ত প্রাসাদ প্রাণে বহান্তোতসব 
হইবে । তদুপলক্ষে আপনাকে নিমন্তণ করা যাইতেছে. ইতি। সন ১৩৩২ ভ্রিং, তাং ২রা মাছ। 

শীব্রজেন্দকিশোর দেববন্া 
কায্যাধ্যচ্ষ 

১। এতদুপলক্ষে পরিচ্ছেদে বসন্ত রং এর চিহ* ধারণ করা বাঞ্ছনীয় । 
২। ১৯ই মাঘ উদ্যান সম্মিলনে যোগদান কালে অনগ্রহপূব্রক এই কার্ড সংগে আনিনেন। 

মিদশন--৫৪ 

রাজ্যভার অধিগ্রহণ : মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য 

ন্ধ ২১ 

য়. &€ 17090 ৪0217 

রোবকারী দরবার শ্রীলশ্রীযুত কীরবিক্রমকিশোর দেববন্মমা যুবরাজ গোস্বামী বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন 
ন্রিপূরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি সন ১৩৩৩ ভ্রিং তারিখ ৩১শে শ্রাবণ । 

যেহেতু গত ২৮শে শ্রাবন অপরাহ,১ ঘটিকার সময় পিতৃদেব মহারাজ »বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য বাহাদুর 
পরলোকগমন করিয়াছেন; আমি খান্দানের রীতি এবং এই রাজবংশের চিরপ্রসিদ্ধ কূলাচারমতে পিতৃদেবের 
মৃত্যুর পর হইতে তৎ্ত্যজ্য রাজগী ভ্রিপূরা এবং ক্রমিদারী চাকলে রোসনাবাদ ও অন্যান্য সমস্ত সম্পত্তির 
মালিক দখলকার হইয়াছি। এইক্ষণ হইতে রাজগী ও জমিদারী সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পূর্ণরূপে আমার 
পক্ষে পরিচালিত হইবে। | 

দ্বিতীয় আদেশ -না হওয়া পর্যন্ত স্বর্গীয় মহারাজা মাণিক্য বাহাদুরের নিয়োজিত রাজত্ব ও জমিদারী 
সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যকারক ও কাধ্যপ্রণালী বহাল ও বলবৎ রাখা যায়। নিয়োজিত কার্যাকারকগণ প্রচলিত 
আইন, নিয়ম ও প্রথানুসারে আমার পক্ষে সর্বধিক কার্য সম্পাদন করিবেন। ইতি 
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(নদশন-”-৫৫ 
রাজগী ভ্রিপুরার সরকারী বাংলা 

মহারাজ বারবিব্মকিশোরমাণিক্য বাহাদুরের অভিষেক উৎসব উপলক্ষে 

কায্যনিবাহক সভা গঠন, বরাদ্দ মঞ্জর, আমন্ত্রণ ও আমন্ত্রিতবর্গের দিধা ইত্যাদি 

মঞ্জুর রা যায় 
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শীশ্রীযৃত মহারা'া মাণিকা বাহাদুরের শুভ-অভিষেক সংক্রান্ত কাষানিব্বাহের জন্য নি*নলিথিত্ ব্যক্তি 
গণ দ্বারা প্রকট সভা গঙ্গিত হুইল । 

নভাপতি 
সাধারণ তস্বাবধায়ক 

উন্তঃ সন্ভার তস্ত্রাবধানে অভিষেক সংক্রান্ত সমস্ত কার্যা সম্প।দিত হইন। 

শ্রীশ্রীয়ত শহারাজ মাণিকা বাহাদুর 
শ্রীলশ্রীযুরতত নবদ্দীপ চন্দ্র দেববর্মী বাহাদুর 

সহলগরী সভাপতি শ্রীলশ্রীযৃত বজোন্দ্রনিশোর দেববর্মী বাহাদুর | 
সাজসন্ভ্রা, আমোদ-প্রমোদ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ও গেচট 
নগাম্পসমূহের তস্ত্াবধায়ক | 

সভ্যগণ :-- 
১ | 

স্খ| 
শ্, 
০ ॥ 

€। 

1! 

এ। 

ব। 

৮ 

এ | 

১২০, 

শ্রীযৃতকনেল পুলি 
শ্রীযুভগ্লায় আোতিশ্চল্্র সেন পাহাদুর 
শ্ীধুদেওয়ান বিজয়কুমার সেন 

খীশুতুপাণা বোধজঙ্গ বাহাদুর 
গ্রীধু5দেওয়ান অসিতচন্দ্র চৌধুরা 

ডান্তণর শীযুহ আণিমগ়্ মজুগদার 

শীগুতকমলাপ্রসপাদ দহ 
শ্বীমৃতযোগেন্দ্রনাগ ভাদুড়ী 

শীবু৬্এজেন্দ্রু কমার চট্রোপাধ্যায় 
উজীর শ্রীযুতব্রজক্ষ, দেববর্মা 

সেরেলিরা--শীযুতদেওয়ান লিজয়কুমার সেন 

গ্রসিম্টাল্ই ক্রেট্রারীগণ £ 
*১ | 

| 

৩। 

81 

এ 

৬। 

ৎ১। 

নিমিত সেরুটারী 

শীযুতযতীন্দ্রন্দ্র মৌলক 
ঢাকুরশ্রীযুত রেবতীমোহন দেববন্মা 
শীযুতব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত 
শ্বীযৃতজগদীশচন্দ্র মজুমদার 
শীঘৃতন্রিবেশীকান্ত গুপ্ত 
শ্রীযতসতারপ্রন বস 

ইউরোপীয়ান অতিথি ক্যাম্পের তত্বাবধায়ন । 
'হত্বাবধধাহ়ান । 

বেদুযুভিক আলোক" দেবাচ্চন, 001:610010191 ও শোভাহাল্লা 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত । 
বিশিচ্ট অভিথি ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত । 
তালুকদার ও নিশন্থিত বাঙ্গালী অতিথি 
শ্ারপ্রাপ্ত | 
স্যানিটেশন, জল সরবরাহ, খাদাদ্রবা পরীক্ষা 
চিকিৎসা শিভাগের ভারপ্রাপ্ত। 
€0911৬০১।0৩ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত। 

শাথাউড়া শ্টেশনে অভ্যর্থনা কার্যোর ভারপ্রাপ্ত এবং 
স্বেচ্ছাসেবকগণের কাগ্তেন। 
সাধারণ ভোজের ভারপ্রাপ্ত | 
পণ্ডিত ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত 

ক্যাম্পের 

বব 

শ্যয়ার বাশ্সিজ এম্টিমেট প্রস্তাতক্রমে কমিটির মঞ্জরী গ্রহণান্তে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের 
(91100 আহান করিবেন 

সলবরাহের ০0100, তাহাদিগকে প্রদণ্ড হইবে। 

| 

এলং মাহাদের (100 কমিটি কর্তক গ্রাহ্য হইবে মাল 

সেক্রেটারীর কত্,ত্বাধীনে এবং সাধারণ ভাগ্ডারখানা স্থাপিত হইবে এবং উজ্জ ভাগ্ারে নিশেনাজ্ত 



রাজা ও রাজখান্দান, কুলাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজসংসার 
৩ দফার লিখিত বিশেষ বিশেষ দ্রব্য ব্যতীত সর্বাবিধ থাদ্যদ্রব্, আসবাব, বিছানা ও তৈজসপন্ন প্রভাতি 
রক্ষিত হইবে এবং তাহার হিসাবাদি লিখিত হইবে, 

৩। যে সকল বিশেষ দ্রব্য মান একই ক্যাম্পের প্রয়োজনে আবশাক হইবে তাহা সংসূ্ট ভারপ্রাপ্ত 
মেম্বার বন্ধানের প্রতি দুম্টি রাখিয়া কমিটির মঞ্জরী সাপেক্ষ অর্ডার দিতে পারিবেন। 

৪। কায্যের সুবিধার জন্য ভাগ্ারখানা নিশ্নলিখিত ৩ বিভাগে বিভভ্ঞ: হইবে :5 
(ক) সাধারণ ভাগার :--আসবাব, ইতজসপঙ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি । 
(খ) খাদ্যদ্রব্য ভাণ্ডার কে) শাখা :-দধি, দু্ধ ও মিঠাই ইত্যাদি। 
(গ) এর (খে) শাখা :--চঢাউল, ডাইল ইত্যাদি । 

৫। প্রত্যেক ভাগ্ডারের কাধ্য গরক একজন ম্টোরকিপারের কত্ত তাধীনে পরিচালিত হইনে এবং তাহাদের 
সাহায্যাথ্চে কয়েকজন সহকারী নিযুক্ত থাকিবে । 

৬। মেম্বারগণ স্ব স্ব ক্যাম্পের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক সহকারী মনোনয়ন করিয়া মঞ্জরীর বাসনায় 
কমিটিতে লিম্ট উপস্থিত করিবেন। এবং নিজ নিজ শিভাগের কাধের সুশঙ্খলার জনা প্রস্তান উপস্থিত করিয়া 
মঞ্জরী লইনেন। 

৭। একশত টাকার অনধিক বিল সেক্রেটারী নিজ ক্ষমতায় পাশ করিতে পারিবেন। তদৃদ্ধ উ/কার 
বিল কমিটির শ্রীলশ্রীযৃত ভাইস প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের স্নাক্ষরে পাশ হইলে। 

৮। 'আভিষেকের লাধ্যের জনা প্রয়োজনীয় হাওলাত বজেট বদ্ধানের প্রতি লক্ষ) রাখিয়া শ্রীলশ্রীযূত 
ভাইস প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের মঞ্জরীমতে ট্রেজারী হইতে প্রদত্ত হইতে পারিবে । 

৯। মেম্বারগণের 16000151001 মতে ভাঙার হইতে মাল সরবরাহ করা হইবে। 

১০। লজেটের এক হেড হইতে অনা হেডে খারিজ মঞ্জরীর ক্ষমতা কমিটির প্রতি ন্যস্ত থাকিবে। 

১১। অভিষেক আফিস সেক্রেটারীর কত্ত তাধীনে পরিচালিত হইবে ঞবং উক্ত আফিসের জন্য নিশন- 
লিখিত আমলা নিযুক্ত থাকিবে । 

৯। হেড ক্লারক ও একাউন্টেন্ট 
| খাজাএওচী 

৩। ৪ জন ক্লাক 
৪1 ১ জনা 51015 

১২। চিফ সেক্রেটারী বা স্থল বিশেষে মিলিটারী সেব্রেটারীর নামে নিমন্তনপন্র প্রেরিত হইবে। 

১৪। ক্ষূদ্র ক্ষুদ্র ব্যয় নিব্বাতাহা প্রতোক মেশ্বারকে প্রয়োজনমত স্থায়ী হাওলাত প্রদত্ত হইবে। 

১৫। এতৎসঙ্গীয় তেরিজমতে মং ৩.৯৭,০০০২ টাকা ব্যয়ের এম্টিমেট করা হইল। 

১৬। বিভিন্ন বিভাগের কার্য পরিচালনের জনা উপরোত্ঞ বিধানসমূহের অবিরোধী বিস্তারিত নিয়মাবলী 
কমিটি প্রণয়ন করিতে পারিবেন । 

অনৃমোদনের প্রার্থনায় শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিকা বাহাদুর সদনে উপস্থিত করা হইল, ইতি। জন 
১৩৩৭ ভ্রিংং তারিখ ১৭ই কাত্তিক। 

শ্রীজ্যেতিশ্চন্দ্র সেন 
মন্ত্রী 

৫৯ 



রাজগী ভ্রিপুরার সরকারী বাংলা 
শ্রীশ্রীযৃত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের শুভ র্লাজ্যাভিষেক সংক্রান্ত 

সম্ভাবিত ব্যয়ের বন্লাদ্দ। সন ১৩৩৭ শ্ত্রিং। 

ক্রমিক নম্বর বাক্সের প্রকার 
১। দেবাচ্চন 
২। নিজ তহবিল 
৩। সিংহাসন মেরামত 
৪1 চকচান্ি প্রস্তত 
?। মগুপ প্রস্তুত 
৬। জরপের ডাইস প্রস্তত জরপের সোনারা পা 
৭। আমোদপ্রমোদ 
৮। বাজি, আলো ৩ সাজসন্ভ্রা 
৯। খাদ্ দ্রব্য ) 

১০। সাহেবান লোকের খানা ১ 
১১। আসবাব 
১২। প্ৃতকাধ্য 
১৩। চিকিতসা 
৯৪1 আস্তাবলখানা ॥ 

১৫ । পিলখান। ) 
১৬। মিউনিসিপ্যালিটি (জল সরবরাহ সত) 
১৭। পোষাক প্রস্তুত 
১৮। বকসিস্ ও পারিশ্রমিক 
১৯। কুকিরাজার বায় 
২০। বাপার বাসন 

২১। ইলেকট্রিক লাইট 
২২। পুলিশ 
২৩। ঠাব খরিদ 
১৪। মিলিটারী 
২৫। আতরকার 

২৬। বেতন 1 

১৯৭। আজরা 
২৮। কুলি খরচ 
১৯। কুলললল্তীমার 
9০1 ঘোড়াগাড়ী 
৪১৯। গরুর গাড়ী 
৩২। পাল্কী ভাড়া ১ 

৩৩। নোকা ভাড়া 
৩৪। মেরামত 
৩৫1 মাদক দ্রবা 
9৬। তাত্তা বারবরদারী ৰ 
৩৭। বিবিধ ব্যয় 
৩৮। কনিটনজেননিসিজ ] 
৩৯ লুদ্র ক্ষুদ্র দান 
&8০। দাতব্য 
৪১। পশ্ডিতগণের সিধা 
৪২। খেলাত বাবত 
৪8৩। আকাফ্িমক 

৫. 

সস্তাবিত ব্যয় 
৩৯০০০ 
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শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র সেন 
মন্ত্রী 



৮ 

্রীশ্রীধৃত মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর 

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সিধার* লিষ্ট 

রাজা ও রাজখান্দান, কলাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজসংসার 
দেববশ্্মন মাণিক্য বাহাদুরের শুভ-রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে 

প্লমিক 
নম্ধর সিধার জিনিষের নাম ১. ৮৫ . 11৫ |. 1৫ মন্তব্য 

১। মিহি চাউল |. |. /৫ /২৯।।. /ই)। /৯)। 
২। সিদ্ধ চাউল |. (৫ ॥. 1৭॥ 1৫ | 
৩। আতপ চাউল ॥ |. 4৫ /৫ /২।। /২।। 
৪। খেসারী ডাইল /২ তি /২ /২ /১ ১৮. 
?। মুগ' ডাগল /১1. /১।। /২ /১ /১ 61 
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রাজা ও রাজখান্দান, কলাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজসংসার 
ব্লাজ্যাভিষেক উপলক্ষে তালুকদারগণ প্রতি রাজ্শ্বরের আমন্ত্রণ-পন্ত 

শ্রীশ্রীহরি 

রাজধানী আগরতলা 
সেহা নং ২২৩ স্বাধীন শ্রিপরা খর 

৬% 
্ীকৃম টি 
আজা 

শীযত্ত ব্রজেন্র্র চণ্দ্র দত্ত 

ূ সাকিন বিটধর পরগণা নুরনগর তাপুকদারকে সনাজেয়ং কাষাঞ পরং। আপক্ষের শুভ রাজ্যাভিষেকের 
দিন আগামী মাঘ মাসের ১৫ই তারিখ রবিবার ধাধা করা গিয়াছে । অতএব লিখা যায় তুমি ইহার পূর্বে 
এখানে উপস্থিত হইয়া কার্যযনিব্বাহ করিবা, ইতি । সন ১৩৩৭ ভ্ত্রিপুরাব্দ, ভারিখ ২০ শে পীষ। 

মরক্যমা শ্রীনবচন্দ্র দত্ত । 

টি নি আত প্রা ০৫৮- - স+রএ এরর।». রা ররস্বা্রর ্ স -, -__স্ম্াপ __._. পপ ০০৯. ০. ০৫ রর, পা ররর চে ভা অর রর রা রর সবার. ৯৮ পা পপ. 

বিশেষ দ্রষ্টব্য । অন্ত্রত্য হাইস্কল ও আফিস কম্পাউন্ডের দালানে এবং তাঁবুতে নিমন্ত্রিত তালুকদ রগণের 
বাসস্থানের ও পার্কের জন্য গৃহার্দির বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এতভিম্ন কোন কোন তালুকদার নিজ নিজ 
সবিধানুসারে এখানে আত্মীয়কটুঘ্দের বাসায় থাকিতে পারিকেন বলিয়া আশা করা যায়। কিন্তু শীতকাল 
গ্রনবং এই উপলক্ষেও সব্বন্রই তারি সংখাক লোক সমাগত হইবে । এজনা প্রত্যেকেরই নিজ নিজ বিছানা 
ও আবশ্যকীয় তৈজসাদি সঙ্গে না আনিলে অসবিধা হইতে পারে । উচ্লেেখ করা বাহুল্য যে উপযুক্ত দরবার 
পোষাক সঙ্গে আনা বাঞ্ছনীয় হইবে । ইতি 

শ্রীঅসিতচন্দ্র চে্যধুরী 
ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক 

৫৫ 



রাজগী ভ্রিপূরার সরকারী বাংলা 
নিদর্শন-”৫৬ 

“আঞ্জমান-ই-ইস্লামিয়া” প্রতিষ্ভানের সভ্যমণ্ডলী কতৃক প্রদত্ত অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে 

ভ্রিপুরেশ্বর মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্যের অভিভাষণ 
( ৮ই ভাদ্র, ১৩৩৮ ভ্রিপুরাব্দ ) 

আঞ্জমান-ই-ইস্লামিয়া প্রতিষ্ঠানের সভামন্ডলী 

আপনাদিগের প্রদত্ত অভিনন্দনে আপনারা আমার প্রতি আপনাদের আনন্দোচ্ছ।সের যে উঁদার্যা এবং 
সহাদয়তার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, তজ্ভ্রনা আমার কতজ্তা জাপন করিতেছি । 

পৃথিবীব্যাপী বিদ্রোহী সাম্প্রদায়িক বিরোধের এই ক্ষণে, ব্যভিগতভাবে এবং শাসনতশ্খ্রের প্রতিনিধি স্বরূপে 
ইহাই আমার পরম সম্মান যে, সমাজ-সন্প্রদায়-বিসমৃত সমিমলিত জনসাধারণ কর্তক আজ আমি অভ্যথিত 
এবং সে অভ্যগথ্থনা অকৃত্রিম উতসাভেরহ সাথক সমাবেশ। একদিকে আমার নিকট এদুশ্য চিরস্মরণীয়,-অপর 
দিকে বর্তমান জগতের সমচ্ষে ইহা প্রাচীন পন্ঠার প্রতি সহানুভূতি এবং সমর্থনজাপকও বটে। 

আমার মনে হয়, যেন একতা ভাড়িত সপসরিভ অস্বস্তি এবং অশান্তির গুরুঙারে ভারতীয় বায় গুল 
আজকান অত্যধিকরূপে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। আপনারা জানেন, বিভিন্ন গুণসম্পনন রাসায়নিক পদাহের 
বিমিশ্রণে অকদ্না ১ একতা উদ্বেলিত ফেনপুড সম্ভৃত ই, প্রাচ্য ও প্রভাচচার আদশের বিরুদ্ধবাদিতা-রূপ উন্মাদনার 
উপাদান এবং মতবাদের বৈষম্যরূপ প্রক্রিগা হইতে এই ফেনিল উত্তেজনা প্রস্ভ হইয়াছে । আমার আশা এবং 
সব্বান্তঃকরণ প্রার্থনা,-এমন দিন অচিরে জাসিবে, যখন এই দ্র এবং কলহ শান্তিতে রূপান্তরিত হইবে এবং 
সেই প্রগাছ এবং প্রচুর শান্তির কে'লে' টিদ্বিয ভুলিয়া বিভিন জাতিনসম্প্রদায় উত্তরোভর স্ব স্ব উৎকর্ষ-সাধনে 
লিপ্ত হইবে। 

আমি আক্ত সরলভাবে আপনাদিণকে দলিংতছি, পারিপান্িক আবহ।ওয়া হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন একটি 
আবহাওয়। আমার রাজ্যে সম্টি করা-উহাহ তামার সকোছি এবং একমাত্র আকাঙ্খা । যাহাদিগের ভাগ্য আগার 
নিজের ভাগের সহিত একউ সূত্রে প্রথিতণাহিন্দ্উ ভউক, আর মুসলমানই হউক, আমি তাহাদিগকে এই বুঝাইয়া 
দিতে চাই যে, শিভিন জাতিতে জাতিতে অথবা এথে খনে প্রকৃতপক্ষে কোন পার্থকোর স্থান নাইঃ প্রাতি সম্প্রাদায় 
একই আদর্শ, লক্ষ্য এবং পপ্িশতিল সুনিয়মনে সুনিয়ন্ত্িত। আমি চাই, হাদয়ের অন্তঃস্থলের অনুভূতি দ্বারা 
প্রত্যকে এইইক উপলব্ধি করত্ক যে, ধশম কৈবলমান্র পন্থা বিশেষ-যাভার অনুসরণেই একমান্ত্, সাব্বজনিক 
গন্তব্য গুভে 'আমরা বিশ-পিতার পাদপান্ছে উপনীত ভইতে পার্রি। আমা সনিব্বন্ধ অনুরোধ, যিনি "ফেজ ব্যবছার 
করেন ঠিনি এফেজাই এবং যিনি পাগড়ী ব্যৰভার করেন ভিনি পাগড়ীতেই অনুরস্ত খাকন; কিন্তু আমি চাই, 

প্রতি মানবের প্রাণ এই অনুভতিতত পপশ্দমান হউন তত, দৃশমান বৈষম্য দকিবলমান্র বহিরাবরণেই পয্যবসিত । 
এই বৈষম্যের অন্তরালে মাননাম্্রা সাম্য-মৈন্ধীর অনুপ্রেরণায় পরদপরের নিকিই প্রজা এবং প্রণয়ের দাবি রাখে। 

আমার ভ্রিপূরা রাজ্যে আমার আদশের সাধনা যেদিন সাগক হইবে, আমার আশা আছে, দেহ পরম 
শুভদিনে,-ঘে সম্প্রদায়-নিচারের উপর বর্তমান ানণবৃদ্ধি আজ অথ আরোপ করিতেছে, সে সাম্প্রদা্দিক ভেদজান, 
ভাক্কর নবীনের বিমল প্রভায় তিরোহি5 হইপে। সেদিন, হিন্দ অথবা মুসলমান আমার প্রিয়পান্র--একথা 
নিতান্তই একঠা আকদ্দিক ঘটনা ভিন সম্পণ অহশুনা প্রতিপন হইবে । আজ আমি একজন .রাজভভ্ত হিন্দুর 
তত্্াবধানে রাজ্যস্তথ অপরাপর জাতিবর্ণের কল্যাণের ভার সমপণ করিতে পার্রিতেছি ৮-আমার সে কাঙ্ক্ষিত দিনে, 
আমার আদর্শ-বিশ্বাসী একজন মুসলমানের সেবা তণ্পর তত্বাবধানে, সমভাবেই আমার রাজ্যস্থ হিন্দু প্রজার ভার 
আমি ভাম্টচিতে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত তইতে পারিব ।? 

* পরবতাঁনালে রাজ্যের মন্ত্রীপরিথদে মৌলভী তমিজদ্দিন আহাশমদ চৌধুরীর মন্ত্রীপদে নিষূজিতে এবং রাজসভার প্রিভি কাউচ্সলে 
মল্দী আব্দুল আজিজ ও মৌলন্রী আন্দূল মুখির মজুমদারের অনাতম সদসারাপে নিয়োগে মহারাজের এই স্বপ্ন রাপাযিত 

হইয়াছিল। 
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রাজা ও রাজখান্দান, ক্লাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজসংসার 
তৎকাল পধ্যন্ত শিক্ষাবিস্তার--একমান্র শিক্ষাবিস্তার কার্যই যে আমাদের কর্তবা ও প্রচেষ্টার কেন্দ্র 

হওয়া আবশ্যক. সে বিষয়ে আপনাদিগের সঙ্গে আমার মতের সম্পূর্ণ এক্য আছে। 

আধুনিক আড়ম্বর-বাহুল্যদুস্ই মতবাদ ৬ পদ্ধতির নিখুত অনুসরণে পাশ্চাত্ত শিক্ষা নহে, কিশ্ু যে 
শিক্ষার--প্রতীচ্কে উৎ্কষ সাধনে আংশিকরাপে শক্তিমান স্বীকার করিবার উদারতা আছে, প্রাচা আদর্শকে 
অধিকতর সম্পদশালী করিবার নিমিভই যে শিক্ষা আগুয়ান হইয়া প্রতীচ্কে আলিঙ্গন করে, আমি আপনাদিগের 
সম্মূখে সেই সৃশিক্ষারই আদশ উপস্থাপিত করিতেছি । ইহা বলা ভ্ইয্সাছে, প্রাচী চিরদিনই প্রাচী এবং প্রতীচী 
চিরদিনই প্রতীচী”; কিন্ত আমার মত এই যে, পরিণামে একমান্র সম্মিলিত প্রাচী-প্রতীচীই জয়শ্রীমর্ডিত হইবে ; 
ধাদিচ, আপনাদিগের প্রতোকেরই মত আমিও উপলব্ধি করি যে, ভারভীয় শিক্ষার তিভ্ভি, প্রাচীনঙের গৌরবে 
গরিঠ--বিজ্ঞান দর্শনের সম্পদে সম্পন--ধশ্মের উদাধ্যে মহিমান্বিত প্রাচীর অবিশিশ্র আদর্শ দ্বারাই সুদ্ঢভাবে 
রচিত হওয়া অবশা সঙ্গত। 

মহোদয়গণ, আপনারা আমাকে ভাবপ্রবণ অথব। স্বপ্নবিহারী মনে করিতে পারেন, কিন্তু আমি সেই 
শুভদিনেরই অপেক্ষা করিতেছি--যেদিন আমার এই স্বপ্নই সতা হইবে--সুন্দর হইবে--সার্থক হইবে |” 

ক্যাম্প, কৃমিল্লা, 
৮1৫1১৩৩৮ ভ্রিং 

"মহারাজ বীরবিক্রম মাণিক্য তদীয় রাজাভিষেকের অবাখহিত পরেই চাকলা রোশনাখাদ জঙ্িদারীর শু৬পণ।াহ উদ্ডসব উপশ্ক্কে। 

ব্রিটিশ ভ্রিপরার জেলা সদর কমিল্লা সহরে গমন করেন এবং তথায় অবস্থানকালে সহরের নানাবিধ প্রতিষ্ঠান পরিদশন করেন। 

প্রসঙ্গের বহির্ভত হইলেও সংক্ষেপে উজ্লেখা যে, কৃমিজ্লা পরিত্যাগের পৃব্রে এই জেলার, সহরের ও জনকল্যামূলক বিবিধ 

প্রতিষ্ঠানের উদ্নতি ৩ সহায়তাকল্পে ব্রিপরেশ্বর নিশ্নবণিত অথ সান্ায্য প্রদান করিয়।ছিলে ন,_. 

৯। কমিজ্লা ডাউন হণ -. ৮০০০২ ৯। সাহসজা মসজিদ - ২৯৫০০, 

২। টাউনেপ্প শ্রিপরা ক্লাব - ৩,৫০০, ১০। বিধবা বিবাহ সহায়ক সমিতি - - ১,৫০০, 
৩। প্রিপূরা ডিস্ট্রিকট বোড _ ১০০০০৪ ৯১। তত্বজান সভা ১,০০০ 
31 সদর শোকেল বোড ই ৫০০০২ ১২ হিম্দুসভা ১,০০০, 
৫। কমিন্লা হাসপাতাল -.১৫০০০২ ১৩। পোষ্টেল ক্লাব ৫০০২ 
৬। 'অভয় আশ্রম হাসপাতাল - ১০,০০০, ১৪। খাদিমল্ ইসলাম ৫০0০. 
31 পঃমিললা মহা ইংলেজী সকল টি ১,০০০ ১৫। স্কল-কলেজের ছা্র-ছান্রীদের জন। 

ভলহ্মাগ - ২,৮৫০ 

৮। কহিগ্পা বালিকা বিদ্যালয় - ১,০০০২ ১৬1 অন্যানা ক্ষদ্রদাণ - ৬৫০. 

সবমোষট - ৬৩,০০০, 

নিদর্শন--৫৭ 
রাজপ্রাসাদে সান্ধা-সম্মেলনের নিমন্ত্রণ-পত্র 

উল্ভ্রয়ন্ত রাজপ্রাসাদ 
রাজধানী আগরতলা 

সবিনয় নিবেদন, 
আগামী ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার অপরাহ, ৬ ঘটিকার সময় রাজমন্ত্রী মান্যবর রায় শ্রীযুত জ্যোতিশচল্দ্র 

সেন বাহাদুরের দীর্ঘ বিদায়ের গমন উপলক্ষে উল্ভ্রয়ন্ত রাজপ্রাসাদে এক সান্ধা-সঙ্গেমলন হইবে । এতদুপলক্ষে 
শ্রীশ্রীযুতের অনুমতানসারে আপনাকে নিমন্ত্রণ করা যাইতেছে, ইতি। তারিখ ৯ই জ্যেষ্ঠ, ১৩৩৯ ভ্রিপুরাব্দ, 

নিবেদন 
শ্রীপ্রফ্ল কমার দেববশর, 

কাপ্টেন, কমার 
শ্রীশ্রীতের মিলিটারী সেক্রেটারী 
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রাজগী ভ্রিপূরার সরকারী বাংলা 

রাজধানীতে প্রধান কর্থঢারী সম্মেলন 

মেমা নং ৩৭ 

9. 3.1. 1১181011598 

18 6. 39 1. 1: 

রাজের কার্য পরিচালন ও উন্নতিকল্পে প্রতিবৎসর একবার প্রধান প্রধান সমুদয় কম্মচারীর রাজধানীতে 
একন্রঠ হইয়া আলোচনা করা আবশ্যক মনে হওয়ায় প্রথম সম্মেলনের দিন আগামী পুজাব্কাশের পরে হওয়া 
এপক্ষের অভিপ্রেত। অন্যানা সনের সম্গেলনের (000065006) তারিখ পরে জানান হইবে। 

এই সম্থন্ধে প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত চিফ সেক্রেটারী করিবে । হতি সন ১৩৩৯ ব্রিপরাব্দ তারিখ ১৮ই আশ্বিন। 

নিদর্শ ন..৫৯ 

রাসলীলা উৎসব উপলক্ষে ধ্বজনগর দেবোতর সম্পত্তির টাকা বল্টন উপলক্ষ্যে 

&৭ নং 8.8 1 1১12101/98 

1৭ 7. 46) 

প্রভুগোশ্বামীগণের ধবজনগর ঠালুকে বিগত বর্ষে রাস উপলক্ষে টকা বল্টনের পর ও বর্তমান সনে 
এপর্যন্ত মোট মং ৬৬৮. টাকা আয় হইয়াছে দ্ম্ট হয়। এই টাকার চার ভাগের দুই ভাগ মং ৩৩৪ তিন 
শত চৌন্রিশ টাকা--শ্রীলশ্রীযূত মাণিকলাল প্রন্তুগোস্বামী গয়রহকে ও চারভাগের একভ্ভাগ মং ১৬৭৭ একশত 
সাতষটি টাকা শ্রীলশ্রীযৃত নিতাই দাস প্রভূ গোস্বামীকে অতকিত বিধায় দেওয়া যায়। তকিত মোট ৫১৭ 
টাকা গেত বৎসরের ৩৫০, 'বস্তমান বর্ষের ১৬৭,--৫১৭ টাকা) হইতে শ্রীলশ্রীযৃত মাণিকলাল প্রভুগোস্বামী 
গয়রহকে মং ২০০ দুইশত টাকা ৩ শ্রীলশ্রীযুত নিতাইদাস প্রভুগোস্বামীকে মং ১০০২ একশত টাকা কর্ড 
দেওয়া হউক। ইতি ১৫।৭৪০ গ্রিং 
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৬ 

নিদর্শন-”৬০ 

রাজা ও রাজখান্দান, ক্লাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজসংসার 

রাজ্যের জাতীয় পতাকা গ্রহণ সম্গক্নে রাজকীয় অনুভ্ঞা 

৪৮ নং 

শ্রীবারবিক্রদ মাণিক্যা 

১৩-৫-৪১ 

আবহম।ন কল হইতে এরাজ্যে ধগিও শবেতবর্ণ গোওল) পতাকা ও কম্পিধবজ রাজ পতাকাস্বরূপ ব্যবহাত 
হইগ়া আসিতেছে ও বিভিন প্রকার সৈন্য নাহিনীর বিভিন বর্ণের পতাকার প্রচলন খদিও ইতিহাসে পাওয়া 
যায় কিন্তু সব্বসাধারণের ব্যবহার উপযোগী কোন পতাকা নিদ্দিষ্ট না থাকাতে জাতীয় পত্তাকার স্বরূপ কোন 
পতাকার ব্যবহার বর্তমানে প্রচলন নাই। 

কিন্ত বস্তমানে রাজের আফিস ও স্কুল সমুহ এবং সব্বসাধারণের ব্যবছারের জনা একটি পতাকার 
প্রশ্নোজন উপলব্ধি হওয়াতে নিম্নলিখিতরূপ পতাকা নির্ণয় করা গেল। 

পত।কা দীঘ যে পরিনাণে হইবে, প্রঙ্থে তাহার দুই তৃতীয়াংশ হইবে । পতাকা তিন বর্ণের হইবে যথাঃ 
(১) শীত বর্ণ স্বের্ণ এন) (ও) শ্বেত বর্ণ চৌপ্য বণ) (৩) রভ্ত' বর্ণ পতাকার সমগ্র দৈর্ঘোর প্রথম অদ্ধাংশ 
(অথাৎ পঙাকার থষ্টিব দিকে) হরিদ্রা বা সুবর্ণ বণের হইবে, অপর অদ্ধাংশ রত বর্ণের হইবে এবং ঠিক 
মধ্যস্থলে দৈর্ঘের অর্ধাংশ ব্যস (৫01817019) বিশিষ্ট শ্বেত বর্ণের একটি রত্ত থাকিবে । 

নিদর্শন--৬১ 

মহারাজকুমার নবদ্বীপচল্দ্র দেববম্্মার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ 

মেমো নং ৫১ 

৪. 93. 16. ৬18111158 

30 5. 

স্বর্গীয় মহামান্যবর মহারাজক্মার নবদ্বীপচন্দ্র দেববঙরমা বাহাদুর গতক্কস্য রান্রে কলিকাতায় দেহত্যাগ 
করিয়াছেন। 

তাঁহার পরলেকগত আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ ও তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য রাজ্যের 
ও জমিদারীর যাবতীয় অফিস ও ইস্লাদি অদ্য হইতে নিন দিবসের জন্য বন্ধ থাকিবে, ইতি ৩০।৫।৪১ শ্রিং 

৫৯ 



রাজগী ভ্রিপূুরার সরকারী বাংলা 
নিদশন--৬২ 

কলিকাতা, টাউনহল প্রাঙ্গণে 

রবীনল্দ্রজয়স্তী শিল্পপ্রদশনী ও মেলার উদ্বোধন উপলক্ষ্যে 

ব্লিপ্রাধিপতি মহারাজ বারবিক্রমকিশোরমাণিক্য বাহাদুরের অভিভাষণ 

,৯ই পৌষ, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ) ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৩১) 

মহোদয়গণ, 

আপনারা আমাকে এই মহাযক্তের হোতৃপদে বরণ করিয়া কতক্ততাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। জগৎপুজ্য 
বিশ্বকবির সম্বৰনার কোনো অঙ্গের নেতত করিতে আমার ন্যায় ব্যক্তির সঙ্কোচ হওয়া অবশ্যস্তাবী। তথাপি, 
কবির সহিত ত্রিপরা রাজ পরিবারের যে চিরপ্রীতির সম্বন্ধ বিদামান আছে তাহাই আজ আমাকে উৎসাহিত ও 
অনুপ্রাণিত করিতেছে । পর্ণগৌরবমণ্ডিত রবির ভাস্বর দীপগ্তির গ্রশ্বর্যে জগতের চক্ষু ঝলসিয়া যাইতে পারে, 
কিন্তু গ্রখধর্যোর প্রতি আজ আমার লক্ষ্য নাই। আমি আপনাদিগের আহবানে আমার পিতামহ প্রপিতামহের 
স্নেহপরায়ণ বঞ্চ--আমাদিগের বিশ্বজয়ী অন্তরঙ্গের জয়ন্তী উৎসবে যোগদান করিতে পারিয়া আপনাকে সৌভাগ্যান্বিত 
মনে করিতেছি । দরিদ্র সুদামা বাক্ষণের সাহসে আজ আমি বলীয়ান্। 

বিধাতার বিধানে ভ্ত্িপুরা রাজপরিবার চিরকালই কলাসৌন্দরযাসেবী। তাই শুভক্ষণে উদীয়মান রনিয 
5রহণ সান্দযোর ছটায় আমার প্রপিতামহ পজ্যপাদ স্বগাঁয় বীরচন্দ্র মাণিক্য আক্ষ্ট হইয়াছিলেন। তদকধি 
কবিবরের সহিত আমাদিগের বিশেষ সম্বঙ্ধ। পিতামহ রাধাকিশোর মাণিকা তাঁহার পরমবক্ধ ছিলেন এবং পিতৃ- 
"দেব শীরেন্দ্ুকিশোর মাণিকাও সে সম্পক অক্ষগ্ন রাখিয়াছিলেন । 

শিলপপ্রিগ্ ভ্রিপূরা রাজবংশের উপর কবির প্রশ্ভাব সামান্য নহে। পক্ষান্তরে গিরিনিঝরিদীশোভিতা, বনপূজপ- 
গষিতা, শ্যামলা পাব্তীন্তিপূরার স্বভাব সৌন্দয্য, খে।বিন্দমাণিক্য প্রমুখ আমার পিতৃপুরুষগণের কাঁতঠিকিলাপ, 
প্লিপুরার সাহি তাচন্ভা, সঙ্গীত, শতাকলা, চিন ও বয়নশিল্স মহাকবিকেও আকচ্ট করিয়াছে ॥ ইহাতে দ্িপরাতাসী- 
মান্ত্রইে গৌরবান্বিত। 

আপনারা ক্ষমা করিবেন: আমি স্বার্পরের নায় মহাকবির সহিত আমার বঝ)ভিনগত সন্বন্ধেরহ উচ্লেখ 

করিনাম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ “বাংলার কবি-ভারতের কবি-বিশ্ব কবি”: আমি তাঁহাকে ত্রিপুরার কবি বলিয়া 

অর্থপ্রদান কর্রিতেছি। 

£থাপি একথা কোনমতেই ভুলিলে চলিবে না যে, মহাকবি রবীন্দ্রনাথের কম্মন্ষেন্ন সাহিতা জগতেত 
আবদ্ধ নতে। বিশ্বমানবের আশা-আকাঙ্খা তাঁভার বীণার তন্্রীতে অন্মীতে উদাশ সনে বাজিয়। 
উঠিতেছে। কিন্তু সেখানেই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। তাহাদের চরিতার্খতার জন্য তাঁভার অক্লান্ত পরিশ্রম: সামান্য 
মানুমের দৈনন্দিন জীবনও তাভার নিকট উপেক্ষার বন্ক নহে, শান্তিতে শ্রীতে মণ্ডিত হইয়া যাহাছত উহা অখণ্ড 
বিখবজীবনের মধো আপন প্রতিষ্ঠা ভইতভে ভ্রম্ট না হয়, উপদেশের দ্বারা, শিক্ষার দ্বারা, নিজের জীবনব্যাপী 
কম্মপ্রচেস্টার দ্বারা সব্বদাতই তিনি এই আদর্শকে আপামর সাধারণ সকলের সমক্ষে১ই তুলিয়া ধরিয়াছেন। 
[সই জন্যই শিলকলাকে কোনদিনই তিনি কেবলমান্র বিশেষজের উপভোগ্য বলিয়া মনে করেন নাই। নিজের 
দেশের “শিক্পকলাকে সমগ্রভাবে, যথার্ভাবে দেখিবার শিক্ষা” আমরা তাহারই নিকট পাইগ্লাছি। জাঁহারই 
নিকউ দীক্ষা পাইয়া “শিল্পসৌন্দর্যোর দিব্য নিকেতনের সমস্ত দ্বার আমাদিগের সম্মুখে উদ্ঘাতিত হইয়া গিয়াছে ।” 
এবিষয়েও ভ্ত্রিপুরাবাসীর সৌভাগ্যের সীমা নাই । কেননা, দেশীয় শিগকলা সম্বন্ধীয় তাঁহার সব্বপ্রধান প্রবহ্ক 
“দেশীয় রাজ্য” প্রায় ছ্াবিবশ বৎসর পৃব্র্বে আগরতলায় শ্রিপরা-সাহিত্য-সম্িলনীতে পঠিত হুয়। আজ একদিকে 
যেমন গীতাঞ্জলির করুণ স্রের ঝঙ্কার আমাদিগের বৈষুব পরিবারের প্রাণে অহরহ প্রতিধ্বনিত হইতেছে, 
অন্যদিকে সেইরূপ এদেশীয় রাজ্য” প্রবন্ধের মহতী উপদেশবাণী রাজ্যপরিচালনকে “সৌন্দয্য এক কল্যাণের 
কান্তিতে উজ্জল” করিয়া তুলিবার বিষয়ে দিব্য ইঙ্গিতের নির্দেশে আমাদিগকে ধনা করিতেছে । 

আমি আর অধিকক্ষণ আপনাদের সময় লইতে চাই না। আসুন, আজ মহাকবির সপ্ততিতম জন্মোৎসবে 
আমরা সমবেতভাবে শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা করি যে, তিনি তাঁহার বরপূল্রকে সুদীর্ঘজীবন প্রদান করিয়া 
তাভার মুখে স্বীয় অভয়বাণী বিশ্বময় প্রচার করতে থাকন। 

কবিবরের আশীব্বাদের আকাঙ্খা করিয়া আমি এক্ষণে এই শিল্প প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিতে প্ররত্ত 
হইতেছি, ইতি। ৯ই পৌষ, ১৩৪১ শ্রিপূরাব্দ। 

৬০ 



ূ রাজা ও রাজখান্দান, কুলাচার ও চির।চরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজসংসার 
নিদশন--৬৩ 

মহারাণী মনোমজরী দেবীর মৃত্যু উপলক্ষে শোকজ্ঞাপন 

£মমো নং ৬৯ 

৪ 173 1 118171108 

২, 

ৃ অদ্য অপরাহ* ৩॥ সাড়ে তিন ঘর্টিকার সময় স্বগীয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের তৃতীয়া 
দঈহরী অশেষ গুণলঙ্কৃতা শহারাণী মনোমঞ্জরী মভাদেবী ৬৮ ব€ুসর বয্নঃক্রমে শ্রীধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন । 

প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী মহাদেবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনাথ তাঁহার বয়সের সংখ্যানসারে উচ্ী তোপ- 
ধ্বনী হইবে এবং অশৌচ কাল পথন্ত প্রাসাদের উপরিস্ত রাজকীয় পতাকা অদ্ধনমিত আবস্থায় রক্ষিত হইবে। 
এই বিষাদময়ী ঘটনা উপলক্ষে এ রাজ্যের ও জমিদারীর আফিস, আদালত ও বিদ্যালয়াদি সরকারী যাবতীয় 
প্রতিষ্ঠান অদ্য হইতে তিন দিবসের নিমিত বঙ্গ থাকিবে । ইতি ২৫ শে ভাদ্র ১৩৪৩ লিং 

নিদশন-”৬৪ 

রাজদরবারে বাবহায পোষাক সম্বচ্ষে 

মেমা নং ৮২ 

7) 13 ১ 7141118, 

77. 1] 4৭ 

যেহেতু দরবারে ব্যাবভারযোগা পোষাক পরিচ্ছদাদির কোন প্রকার শঙ্খলা থাকা দৃল্ট না হওয়াঙ্কা, 

আদেশ হইল যে, 
অতঃপর সাপারণ দরবারে ও বিশেষ দরবারে নিষ্নলিখিত মতে পোমাক বাহার করিতে হউবে। 

সাধারণ দরবার পোষাক-- 

১। রেশম অথবা যে কোন প্রকার উপযোগী কালো রং ব্যতাঁত কাপড়ের আচকান কিম্বা চাপকান। 
(হাটু হইতে ৬" ছয় ইঞ্চি লঙ্গা তইলে ভাল হয়) 

২। পায়জামা €চুড়িদার) 
৩। সাদা অথবা কালো ভিন্ন অনা গে কোন রং এর পাগড়ী। 

৪। তলোয়ার । " 

বিশেষ দরবার পোশাক-- 

৯। বেনারসী কিংখাপ বা তাস, ঢাকাই বৃটীদার, রেশম বা সাটিনের কেডের আচকান কিঙ্গা চাপ্কান 

কোলো রং ব্যতীত) 
হোটু হইতে ৬" ছয় ইঞ্চি লক্গা হইতে হইবে) 

২। পায়জামা চেড়িদার) 
৩। সাদা অথবা কালো ভিম্ন অন্য যে কোন রং এর পাগড়ী। 

৪1 তলোয়ার । 

৬৯ 



রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 
নিদশন--৬৫ 

রাজপরিবার ও ঠাকুর সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ, উপনয়ন, মৃত্যু ইত্যাদি উপলচ্ে 

আচরিত প্রথার নিয়মাদি ধায করা সম্বন্ধে কমিটি গঠন 

হোলো নং 5৮2 

৪. 0.7. ৯1801158 

1/2/45 

পান্দানের নিয়লানুসারে বিশেষ আদেশ গ্রহণে শ্রীলশ্ীঘাক্ত মহারাজকমার ও কমার বাহাদুরগণের ও 
দাকুর সম্প্রদায় মধ উপনমন, শিবাত ও মতা হইলে শ্রীশ্রীযুত সরকার হইতে শিশিলের নিমিত্ত হততী, ঘোড়া 
হাওয়াদ।দি, সিপাভি চোপদার প্রভৃতি চান্দোয়াদি দেওয়ার প্রথা আছে এদং শ্বাজ পরিবার মধ্যে শ্রীলশ্রীযুক্ত 
€ কমার শব্দ পানহার হইতেছে । এই সকন বিষয় সম্পকে স্থায্জী আদেশ প্রচার হওয়া প্রয়োজন বোধে তৎবদন্সে 
প্রচলিত প্রথা উন্ভাদি জঅনসঙ্গানক্ুশে রিপোট করার নিমিত নিহ্ননিশিত বাতিনগণ দ্বারা একটি কমিটি গঠিত 
তইলে। 

৯। লাতাঙা।নাপল শহারাজকুশার শ্রীলশ্রীযুদ্র ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববঙরমা পাহাদুর । 
২। হোহগা কুমার শীলশ্রীযুত দীনমোভ্ন দেববশর্মা বাহাদুর । 
€; লা "নি কৃমাত শ্রীলশীযুভ্ত প্রফুল্ল কুমার দেবনশর্মা বাহাদুর । 
31 কমার শ্রীলশ্বা় ভু পিপিন বিশারী দেববশমা বাহাদুর | 
%। শ্রীহুত ঠাকর ন্গবান চন্দ্র দেবনশ্মমা। 
%। শ্রীঘুতি 2াক্র হরচন্ঞ £দববঙশম। 
+। দিওয়ান সাতে শ্রীযুতকমলাপ্রসাদ দত 

ইতালা আদা হত হ দিবস লাগা উত্তিগিত বিষয় সম্বন্ধে এনং দরবার স্ভো কোন ব্লক ভুত্তর হইবে 
উত্বাদে বিবছহোে আবশীয় অন্নঙ্ধাণকুশে যেসকল প্রথা প্রচলিত আছে এবং মাহা হওয়া সসঙ্গত মনে করেন 

তদ্িময়ে পিপোট কগিপেন। 

নিদশন--৬৬ 
প্রতি বনে অনুষ্ঠিত কতিপয় রাজদরবারের কর্মবিধি নিদেশ 

স্যাম নং ৮৪ 

93. 8. ৮. ৮০101157 
2/2/45 

যেহেতু প্রতি বর্ষে কয়েকটি সুপ্রতিচ্ঠিত দরবার অনুচ্ঠিত হওয়া ও তঝ্ালে চিরপ্রসিদ্ধ খান্দানের রীতি-. 
নীতি অক্ষপ্রভাবে প্রচলন গাকা 'আবশক, অপি যেহেত এ পক্ষের দরবার উপলক্ষে অধিকতর শুঙ্খলা ও' 
সুনিয়মে কার্ধানুবতী হওয়া প্রয়োজন বিবেচিত হইতেছে। 

অতএন এতদ্উদ্দেশ্য আদেশ হইল যে অতঃপর নিম্নলিখিত কম্্মবিধি অনুসারে দরবার সমৃহে যাবতীয় 
কম্মাদি সুসম্পনন করিতে হইবে। 

ইতি সন ১৩৪৫ শ্রিং তারিখ হরা জ্যৈষ্ঠ। 



রাজা ও রাজখান্দান, কলাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজসংসার 
নিদশন--৬৭ 

কমকুশলতা ও কর্তব্যপরাযমণতার স্বীকৃতিতে কর্মবীর, কমদক্ষ, কর্মনিষ্ঠ এবং পারিতোষিক উপাধি ও পদক প্রব্তন 

13. 9. 1 51170 8 

25. 3, ধর 

মেমে। ঘং ৯৯ 

যেহেতু রাজআজ্ঞা প্রতিপাল্নকালে ফম্্মকশলতা ও কর্তব্যগরায়ণতার জন্য ও সব্ব সাধারণের উপকারকল্ে 
কম্মীনৃষ্ঠানের নিমিভ উৎ্সাতবদ্দনার্থ প্রতিষ্ঠাসূ্চক পদক প্রদান করা এপক্ষের অভিপ্রেত, 'অতএণ আদেশ করা 
গায় যে, 

অতঃপর যাহারা রাজকার্যয তৎপরতাপব্বক সম্পম্ন করিনা খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, অগরনা স্বপ্রণোদিত 
হইয়া জনহিতকর কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া বীন্ডি অভ্ভ্রন করিয়াছেন, এবং যাঁভাদের কার্যাবলী এ পঞ্জের সন্তোষের 
বিষয় হইয়াছে, তাহাদিগকে উহার নিদর্শনদ্বরূপ অনস্থান্ডেদে নিশননিথিতরাপ পদকসমৃহ দরলার কর্তক প্রদত্ত 
তইবে। ইতি ৯৫৩18? লি। 

১। কম্মবীর। 

১ম শ্রেণী। 
(এক সময়ে ৪টির অতিরিত্ত লিতরিত থালিগনে না)। স্র্ণ নিষ্গিমত মদ্রা। আকার ১২ ব্যাস হবে 

বাহিরের দিকে--দেবনাগরী অক্ষরে “কশ্মলীর”" এই শব্দ লেখা থাকিবে এবং ছন্, চন্দ্র, শ্লিশূল চিত 
অঙ্ষিত থাকিবে। 

ভিতরে দিকে--দেবনাগরী অক্ষরে “কিশ্মমুলমমলম্ যশোনুণাম” এই শব্দ মেটো) থাকিবে। 

পরিধির ঘরিমের) উপরিভাগে-দেবনাগরী অক্ষরে “স্বাধীন ত্রিপুরা দরবার প্রদত” এই কণা লেখা থাকিবে। 
নিল্নভাগে প্রাপক নিজ নাম ও প্রাপ্তির তারিখ খোদিত করিয়া লইবেন । 

রিনন-ক্রণ, শ্েত, রত্গ্নণ (বাশ ভইতে দক্ষিণ দিকে ।) 

২য় শ্রেণী। 
(এক সময়ে ৮টির আতরিভ বিতরিত থাকিবে না।) 
রৌপ্য নিশ্লিমত মুদ্রা-আকার ১৪ ব্যাস হইবে। 
স্বর্ণ মুদ্রার ন্যায় শন্দ (মটো) ইত্যাদি অঙ্কিত থাকিবে । 

২ কণর্মদক্ষ ৷ 

১ম শ্রেণী। 
(এক সময়ে ১০টির ততিরিজ্ত বিতরিত থাকিবে না ।) 
রৌপ্য নিশ্িমিত মুদ্রা-আকার ১৯: ব্যাস হইবে। 

বাহিরের দিকে--দেবনাগরী অক্ষরে “কম্মদক্ষ" এই শব্দ লেখা থাকিবে এবং চল্দ্র-দ্রিশল চিহ' অঙ্কিত 

থাকিবে। 

ভিতরের দিকে--দেবনাগরী অক্ষরে “কমর্মশানরঃ সাফল্যং শ্রয়তে" এই শব্দ (মটো) থাকিবে। 

৬ 



রাজগী শ্রিপুরার সরকারী বাংলা 
পরিধির উপরিভাগে-_দেবনাগরী অক্ষরে “স্বাধীন ভ্িপুরা দরবার প্রদত্ত” এই কথা লেখা থাকিবে । নিশ্ন- 

ভাগে প্রাপক নিজ নাম ও প্রাশিতর তারিখ খোদিত করিয়া লইবেন। 

রিবন--স্সণ এবং রত বণ (বাম হইতে দক্ষিণ দিকে) 

১য় "শশী। 

(এক সময়ে ১৫টির অতিরিক্ত বিতরিত থাকিবে না) 
রৌপা নিল্গিত আদ্রা-আকার ১ ব্যাস হইলে। 

“কম্মদক্ষেরণ ঈম তশেনীর নায় শব্দ (মটো) ইত্যাদি অঙ্কিত থাকিবে। 

৩। কম্মনিষ্ ৷ 

(এক সমগহ্কে ৫০টিপ অতিরিতগ বিতরিত থাকিবে না) 
রীপা নিশাত মুদ্রা-আকার ১১ বাস  হইবে। 

বাহিরের দিকে-দেবনাগরী অক্ষরে “কিঙ্্মনিষ্ঠ এই শব্দ লেখা থাকিবে এবং কোট-অব-আরম্স অঙ্কিত 
থাকিবে । 

ভিতরের দিকে-দেলনাগরী অক্ষরে "কশ্মনি মতিরাস্তাম্" এই শব্দ মেটো) থাকিবে । 

পরিধির উপরিঠাগ-দেখনাগরী অক্ষরে “দ্বিধীন ত্রিপুরা দরবার প্রদত্ত” এই কথা লেখা থাকিবে । নিশ্ন- 
ভাগে প্রাপক নিজ নাম ৩ প্রাপিতর তারিখ খোদিত করিয়া লইবেন । 

বিবণ--স্বণবণ | 

8। পার্িতোষিক ' 

লৌপা শিচিমত মৃদ্বা--আকার ৯ লাস তইবে। 

বাহিরের দিকে-লেবনাগপরী তক্ষরে “পাবিতভোমিক" এই শব্দটি লেখা থাকিবে এবং কোট-অব-তরমস্ 
তাক গাকিনে। 

ভিতরের দিকো--:দবলাগরী অক্ষরে “বিভাত রাজভ্তভি”ঃ কঙ্্মণি তব" এই শব্দ (মটো) থাকিবে । 

পরিধির উপরিভাগে-দেবনাগরী অক্ষরে “স্বাধীন ত্রিপুরা দরবার প্রদত্ত" এই কথা লেখা থাকিবে । নিম্ন- 
স্ভাগে প্রাপক নিজ নাম ও প্রাঞ্তির তারিখ খোদিত করিয়া লইবেন। 

রিবণ- রভ্ত্বর্ণ। 



রাজা ও রাজখান্দান, কৃ্লাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং পাজসংসার 
নিদর্শন--৬৮ 

লাজ্যের হিতসাধনে সদানিরত এবং রাজানূরক্ত বিশিষ্ট সুধীজনকে মহামান্যবর ও মান্যবর উপাধিতে ভূষিত 
করা সম্বন্ধে 

1) 3.1 1৮:101151 
2746 

7শাঙো শত ৯৮ 

যেহেতু এর।জোর হিতসাধন কলে সদানিরত এ্ররং রাজানূর্ব ও, প্রসিদ্ধ সুধীপনকে নিশেধ সমমান 
ও পৌরবান্লিত চিজ বিভূঘিত করা এপঙ্ষের অভিংপ্রহ, অহ গ্র আ!দশ কস যায় হো, 

উপরোন্ত সদৃপ্তণমণ্ডিত ধিশিগ্ট বাভিগগম-খাঁভারা এপাজ্ষর দিশেষ সঙ্ষোফভাতার ভুরি, হাহাদিন-া2 উহাযা 
শিনর্শন শ্বরূপ দরবার কনক “মহামান্যবর" ভাথবা “মানব” উপাধিলিহ নিশনলিখাহি পরিচিহীত (৭760171557৯) 
পদত্ত হইবে, ইতি। সন ১৯৩৪৬ জিপরাব্দ, ঠ্ারিখ রা কাহিবঃ। 

| “শহামাশারর” (একে সময়ে দুউহির অভি বিতরিত থাকিলে লা) 

(ক) তারকা চিভম (9.৮) $-- শভরিদ্রা স্বরণ) এাশের পরসফি পথদল পছ্ধের অয পা শ্রিগতল্রেখ। 

(5৮) যুক্ত ঢনী-খচটি৬ তারনকা-চিহ (৯09৮7) 
৩ 

পদ্দোর্ধ ব্যাস 000৩191--৩ উড” ইঞ্চি । 
তারকার ব্যাস তত” উত্িঃ)। 

গাপ্নকার শীর্ষদেশে হীরকখচিত রাজমকট, কেন্দ্রস্থলে শরিপ্রা বর্ণের হীনা।র জহিন্ে হীরিকখচিতা চপ 
রিশ্ল এবং মধ্াস্চলের উপরিভাগে, দেবনাগরী অক্ষরে ভীরকখচিত শশ্কানানানাঙ্স 5 দিলনভাপে কিল টি চিএ! 
সপাপশেকা২শ শব্দসমত লিখিত থাকিবে । 

উল্লিখিত তারকা-চিহ বুকের বামপাঙ্ে ধরত হউলে। 

(খ) লকেট (1186) $--হরিদ্র। ব্রণের উল্টাপাপড়ীখত্ু, একটি শগ্টদল গঙ্োহা সহিহ কাতান 
11 ০ ৩ক্ষাড ২.১” ইঞ্চি আয়তনের আটপলশুত্, একটি কুভিহন-আকতি লকেট 090) । 

চুনী সেটকরা 'এই রুহিতনের মধো আটপল সুক্তত রত, পণের সীনার জশিভে, দেক্নাগবীতি ফণা 
উপরিগাগে এমহামানাবর” গ্রবং নিন্নভাগে “কিল বিদুলীরতা সারমেকং শকানিচ লিখিত গাকিলে, আহ 
শাদ।মের আকারে সেটকর। চূনীর রঙের 'কন্দ্র স্থলে ভরিদ্রা বর্ণেছ শীনার জমিতে হসরকে মুটিভ টত, রিশল 
অবস্থ।ন করিবে । 

ত ভভাব। এস্প 
উদ্িখিত লকেট (১৫8৩) কন্ঠদেশ তইতে ঝলান অবস্থায় ধু 

(গ) রিবন ঃ--উভয়পার্খে রত্তবর্ণের রেখা (৭1111 যুজ হরিদরা সবের) বরণের রিব্ন লালচাত হইবে। 

২। মানাবর (একসময়ে চারিটির অতিরিত্র বিতরিত গা।কিবে না)। 

(ক) তারকা চিহগ (9181) $--হরিদ্রাবর্ণের প্রসারিত পঞ্চদল পদের মধ্চো পঞ্চ কিরণ রে মুভ 
ঠনীখচিত তারকা চটিহ্ক। 

পরদ্মের ব্যাস 001071616-)--৩” ইঞ্চি। 
তারকার ব্যাস ৮ --৩1৫8/১২৬ ইঞ্চি। 

৬৫ 



রাজগী ভ্রিপ্রার সরকারী বাংলা 
তারকার শীর্ষদেশে হীরকখচিত রাজমুকুট, কেন্দ্রস্থলে হরিদ্রাবর্ণের মীনাপ জমিতে হীরক্খচিত চন্দ্র- 

প্রিশল এবং মধাস্তলে লাল মীনার জমির উপরিভাগে দেবনাগরীতে স্বর্ণাক্ষরে “মান্যবর” এবং নিশ্মভাগে “কিল 
বিদুবীরতা সারমকং” শব্দসমহ লিখিত থাকিবে 

উক্ষিলিখত তারকা চিহ্ বুকের বামপার্থে ধারণ করিতে হইবে। 

(খ) হভীকেউ 0০886) $-- 

আকার, আয়তন এখং অন্যান) বিষয়ে “মহামানাবর” উপাধি সংসুস্ট ব্যাজএর অনুরাপ হইবে, কেবলমাল্ল 
“মহামানাবর” স্থলে “মানাবর” শব্দ লিখিত থাকিবে । 

এই লকেট কন্তদেশ হইতে ঝলান অবস্থায় ধারণ করিতে হইবে । 

(গ) রিবন ৪--“মহামান্যবর”" উপাধি সংস্ষ্ট রিবনের অনুরূপ হইবে । 

নিদশ ন--৬৯ 

গেজেটেড ও অন্যান্য কর্মচারীদিগকে রাজকার্ে কশলতার জনা প্রতিবষে আথিক পুরস্কার বিতরণ প্রবতন 

৪ ডি ১৮191011552 

2.7.46 

না নং ৯৫ 

হোহেত রাজকম্মচারীগণের কম্মতণ্পরতা ৬ কুশলতার জন্য এখং তাহাদিগের উত্সাশ বদ্ধনাথ প্রতি 
বর্ষে প্রম্কার বিতরণ করা এপক্ষের অভিপ্রেত, অতএব আদেশ করা যায় যে-- 

ভএঃগর খর্ষমধ্যে সব্বোৎকৃষ্ট কতিত্ব প্রদর্শন করার নিমিত্ত, ত্রিপুরা সিভিল সভিস ও অন্যান গেজেটেড 
অফিসার আখ্াাভুত্তত কঙ্্মচারীবর্গের মধো হইতে দুইজনকে এবং আমলা শ্রেণীর কমমচারীগণ--খীহারা কর্তৃবা- 
নিভা ও কাষাক্ষমতার সব্বোৎুকষ্ট পরিচয় প্রদান করিতে সক্ষম হইবেন, তাহাদিগের মধ্য হইতে ৬ জনকে 
প্রত্যেক গিয়া দশমী দরবারে এপক্ষ কর্তৃক নিশ্নলিখিতরূগ পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। ইতি--সন ১৩৪৬ ন্রিগুগরা 
তারিখ ২রা কাতিক। | 

১। টি, সি, এস্ ও অন্যান্য গেজেটেড অফিসারদিগের মধ্য হইতে 
১ম প্রস্কার-৭০১. টাকা 
২য় পূরস্কার--৩০১. টাকা 

২। আমলা শ্রেশীর কম্মচারীগণের মধ্য হইতে-- 
১ম পুরস্কার-২৫১. টাকা 
২য় পররস্কার--১৫১,. টাকা 
৩য় পরক্কার--১০১. টাকা 

ঙঠ 



রাজা ও রাজখান্দান, কৃলাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজসংসার 

নিদর্শন--৭০ পু 

প্রখ্যাত রলাজসেবার পুরস্কার স্বরাপ “দেওয়ান বাহাদুর”, “দেওয়ান” ও “নায়েব দেওয়ান” উপাধির প্রবর্তন 

8৪ 3. 1. ৪1010 4 
4.7.76 

মেমো শং ৯৬ 

যেহেতু প্রভাবান্বিত এবং প্রথ্যাত (07001909050 015101768151)50) রাজসেখার প্রক্কার- 

স্বরাপ যোগা বাক্তিণণকে উপাধি দ্বারা ভষিত করা এপন্রে অভিপ্রেত, অতঞধ আদেশ হইল যে, 

উল্লিখিত বিশেষ কারণসমহ দ্বাগা যাহারা এপঙ্গের সন্তোষ্ভাজন হইবেন অবস্থাতোচন।য় ভঁঞাদিগঞ, 
“দেওয়ান বাহাদুর" নিষ্নবণিত পদক সঙ) অথবা “দেওয়াশ” কিছ নাঙেণ দেওয়ান” উপাধি দরবার হওক 
প্রদত্ত হইবে । ইতি--১৩৪৬ প্রিপূরাব্দ, তারিখ ৪ঠা ননভিক। 

১। *দওয়ান বাহাদুর” (এক সময়ে দ্ুইতির জঅতিরিভিত শিতনিত থাকিবে শ)। 

(ক) পদকের বিবরণ £--হ₹৮ হব ইঞ্চি বাাসযুতত এল গোলাকার পদক। রর 4 আ।কতি 
অস্টদল ডবল পাপড়ীঘন্ড, পদ্মের অনুরাপ হইবে এবং পদের উপরে ণী সেট করা হাকিবে। তন্মধে) নীল 
বং এর মীনার জমিতে দেপনাগরীতে সর্ণাক্ষরে (দেওয়ান বাভাদকিশ) এদং একিল বিদঝারতা সাহামেকং শক, 
সমূহ লিখিত খাকিবে। পদ্মের কেন্দ্র স্ুলে নীল রং এর মীনার জমিতে পোখরাজ খচিত চন্দ্র এবং চুণী সেট 
করা ত্রিণল এবং তদুপরি পোখরাজ খচিত পলাজ মুকুট অশাস্তিভ গাকিবে। 

মা 

উল্লিখিত পদক রিবনের সহিত ঝুলানভাবে কন্ঠপ্রদেশ ভইতে ধারণ করিতে ভইবে। 

(ঘ) রিবন--উভয়পার্খে হরিদ্রা ক্ষরণ) বণের রেখা 911) যুজ্ লাল রংএর রিবন বাবহত হইবে। 

২। “দেওয়ান” (এক সময়ে চারিটির অভিরিগ্র* বিওরিত থাকিবে না)। 

৩। “নায়েব দেওয়ান” (এক সমগ্কে ছয়টির অতিরিওত উপাধি বিতবিত থাকিবে না)। 

নিদর্শন--৭১ 
ব্লাজধানীতে দুর্গাপ্রতিমা নিরঞ্জন মিছিলে শোভাযাল্রায় অগ্রবতিতা সঙ্গদ্ধে 

3. 3. 1. 7৬91011518 

57.46 

মেমো নং ৯৮ 

এপক্ষের দরবারে এবং শারদীয় পূজাগলক্ষে রাজবাড়ী হইতে প্রতিমার মিছিল লইয়। যাওয়া সময়ে 
ও বিসর্জন কালে সুবা ও উজীরদের মধ্যে বহুকাল হইতে গোলযোগ চলিয়া আসিতেছে । হা আলোচনা 
করিয়া দেখা যায় যে, পূর্বে কোন কোন সময় সুবা এবং কোন কোন সময় উজির অগ্রবভিতা লাভ করিয়াছে । 
তদানীন্তন রাজ্যের অবস্থা যথা যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে সূবা এবং শান্তির সময়ে উজির তৎকালীন স্বীক্ নৃপভি- 
গণের বিশেষ অনুগ্রহে এক এক সময়ে এবন্প্রকার অগ্রবর্ভিতা লাভ করিয়াছে । উপরিলিখিত অবস্থা ও বর্তমান 
কালে রাজ্যে উজীর ও স্বা পদের গুরুত্ব ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া ইহা স্থির করা যায় যে, বর্তমানে উজীর 
ও সবাপদের গুরুত্ব একই এবং দরবার ইত্যাদিতে তাঁহাদের সমান আসন হওয়া উচিত কিন্তু তাহা সম্ভবপর 
না হওয়ায় আদেশ করা যায় যে, এপক্ষের দরবার ইত্যাদিতে এবং শারদীয়া পুজা উপলক্ষে প্রতিমার মিছিলে 
ও বিসর্জনকালে এক বৎসর উজীর এবং এক বৎসর সবা অগ্রবস্তিতা লাভ করিবে। ইতি, সন ১৩৪৬ 
শ্রিপূরাব্দ তারিখ ৫ই কাতিক। 

৬৭ 



রাজগী ভ্রিপুরার সরকারী বাংলা 
নিদর্শন--৭২ 

“দেওয়ান বাহাদুর” সনন্দ : কমলাপ্রসাদ দত্ত টি 

চি শ্রীশ্রীহরি ৷ ঃ 

নি 
বিষম-সমর-বিজয়ি মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযূক্ত মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর দেববশর্ম মাণিকা বাহাদুর 

নরপতেরাদেশোহয়ং কারকবগেষ্ প্রচরতু, পরমসা বিরাজতে রাজধানী হস্তিনাপূরী, 

সরকার আগরতলা, স্বাধীন ন্রিপুরা, কলিকাতা, রামবাগান নিবাসী কেদারনাথ দর্ত মহাশয়ের পুন্ 
শীদেওয়ান সাহেব শ্রীযৃত কমলাপ্রসাদ দম্ভ এম.এ, বি,এল, এম,আর.এ,এস, এফ, আর,ই,এস্, টি, সি, এস্, কে 
“দেওয়ান বাহাদুর” হুদ্দা প্রদান করা গেল। আমানত দেওয়ানত বহাল রাখিয়া উক্ত খেদগগত্ করিতে থাকুক, 
ইতি। সন ১৩৪৬ ন্লিং তারিখ ৮ই কার্তিক। 

নিদর্শন--৭৩ 
খাস দরবারী নিবাচন 
9. 3176.1৬1211111১50 

১0846 

শচোলা নং ১০১ 

যেহেতু, দরবারাদি উপলক্ষে অধিকতর শৃঙ্খলার প্রয়োজনে এবং খাস দরবার কল্পে, বিশেষ কিস্থা 
সাধারণ দরবারীগণের মধ্য হইতে খাস দরবারী মনোনয়ন করা এ পক্ষের অভিপ্রেত, অত এব আদেশ করা যায় যে, 

এতদুদ্দেশো নিম্নলিখিত বাক্তিগণকে খাস দরবারী হানোনীত করা যায়। 

বিশেষ কিম্বা সাধারণ দরবারে খাস দরবারীগণকে কোন বিশেষ কার্যে মোতায়েন করা না হইলে তাহারা 
দরবারে স্র স্স আসন গ্রতণ করিবেন। 

বিশেষ এবং সাধারণ দরবারে অতিরিত্তত বিশেষ কার্যোপলক্ষে খাস দরবার হইলে খাস দরবারীগণকে 
উন্ভ দরবারের মর্যাদা রক্ষাহে তাঁভাদিগকে বিশেষভাবে উচ্চদরের পোষাকাদি পরিধান করিতে হইবে। 

নিয়মিত দৈনিক দরবারে এ পক্ষের উপস্থিতি সময়ে খাস দরবারীগণ অবস্থা বিবেচনায় বিনা এজলায় 
এপক্ষ সমীপে উপস্থিত ভইতে পারিবেন । ইতি-সন ১৩৪৬ ভ্রিং তারিখ ২০শে অগ্রভায়ণ | 

৯। মান্যবর রানা সাহেব শ্রীযুৃতবোধজং বাহাদুর, চিফ সেক্রেটারী । 
২। মেজর কমার শ্রীল শ্রীযুতপ্রফল্ল কমার দেববশ্্মা বাহাদুর, মিলিটারী সেক্রেটারী । 
৩। দেওয়ান বাহাদুর শ্রীযৃতকমলাপ্রসাদ দত, প্রাইভেট সেবক্রেটারী। 
৪। লেফ্টানেন্ট কর্ণেল কমার শ্রীল শ্রীযৃতদীনমোহন দেববম্মা বাহাদ্লর । 
৫। ক্যাপটেন কুমার শ্রীল শ্রীযুতব্রজলাল দেববশ্মা বাহাদুর, এডিসি । 
৬1 মহারাজক্মার শ্রীল শ্রীযুতআদিত্য কিশোর দে'ববঙ্্মা বাহাদুর, এডিসি । 
৭। শ্রীযুতসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নিজ তহবিল সেক্রেটারী । 
৮। ঠাকুর সাহেব শ্রীযৃতহরচন্দ্র দেববশ্রমা, এসিল্টেন্ট সেক্রেটারী, নিজ তহবিল। 
৯। ঠাকুর সাহেব শ্রীযুতবসন্ত কমার দেববঙ্্মা। 

১০। সুবেদার শ্রীযৃুতযোগেশ চন্দ্র দেববশর্মা। 
১১। ডাক্তণর শ্রীযুতসরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়, রাজপারিবারিক চিকিৎসক । 
১২। ডাস্তগর শ্বীযূতইন্দুভ্ষণ দেবচৌধরী, রাজপারিবারিক চিকিৎসক । 
১৩। ডাত্তগর শ্রীযুতপ্রমোদ চন্দ্র দেব, রাজপারিবারিক চিকিৎসক । 
১৪। শ্রীযৃতদ্বিজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত। 

৬৮ 



যয রাজা ও রাজখান্দান, কলাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজসংসার 
নিদশন--৭ 

সরকারী কাছে সবোথকষ্ট কতিত্বের জন্য আথিক প্রথম পুরস্কার 

এ 13. 3. 1. 1৬191111১১2 

১8.6.47 

শেমো নং ১১৭ 

স্বর্তি-- 

বিষম-সমর-বিজয়ি মহামহোদয় পঞ্চশ্রীমৃত্তত মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর দেববশ্মা মাণিকা বাহাদুর 
কো,সি,এস,আই, নরপতেতেরাদেশোহ্য়ং কারকবগেম প্রচরতু পরমসা বিরাজতে রাজধানী তস্তিনাপুরী 

যেহেতু চাকলা রোসনাবাদ এম্টেটের ডেপুটি ম্যানেজার শ্রীযুর্তন বাবু প্রমদারজন ভট্টাচায্য বি.এ, ব্রিপুরা 
সিভিল সাভিস ও অন্যান্য গেজেটেড আখ্যাভুভ্ত কম্মমচারীবগের মধ্যে বিগত বর্ষে কঙ্্ম তত্পরতা ও কশলতার 
জন্য সন্রোতৎকম্ট কৃতিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া এপক্ষের গোচরীভত হইয়াছে এবং উত্ত কঙ্্মচারীর কৃতিত 
এপক্ষের বিশেষ সন্তোমের বিষয় হইয়াছে, অতএব রাজকাধ্যে উৎসাহ বদ্ধনাথ্ তাহাকে মং ৭০১. টাকার ১ন 
পারিতোষিক থিলাত) প্রদান করা যায়। ইতি--২৮শে আশ্ষিন, ৯৩৪৭ শ্রিপুরাব্দ। 

নিদশন--4 

সরকারী কাষে কতিত্বের জন্য আথিক ২য় পুরস্কার 

গেলো নং ১০৮ 
|). 13. 16. 119111158 

8.0০.47 

বিষম-সমর-বিজয়ি মহামহোদয় পঞ্চশ্রাযু্তত মভারাজ বীরবিক্রম কিশোর দেববমমা মাণিকা বাহাদুর, 
' দক, সি. এস. আই নরপতেরাদেশোহয়ং কারকবগেষ প্রচরতু, পরমস্য বিরাজতে 

রাজধানী হস্তিনাপুরী-- 

যেহেতু সদর কালেকটার শ্রীযূত বাব্ শশাক্কভূষণ রায় এম, এ,ভ্রিপুরা সিভিল সাভিস ও অন্যান্য গেজেটেড 
অফিসার আখ্যাভুক্ঞ কর্ম্মচারীবর্গের মধ্যে বিগত বর্ষে কার্যতৎপরতা ও কৃশলতার জনা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন 
করিয়াছেন বলিয়া এপক্ষের গোচরীভূত হইয়াছে এবং উক্ত কম্মচারীর কতিত্ব এপক্ষের বিশেষ সন্তোষের বিষয় 
হইয়াছে, অতএব রাজকার্যে উৎসাহ বর্ঘনাথ তাহাকে মং ৩০১২ টাকার ২য় পারিতোষিক (খিলাত) প্রদান 
করা যায়। ইতি--২৮ শে আশ্বিন, ১৩৪৭ ভ্রিপূরাব্দ । 

৬৯ 



বানা রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 

কর্মচারীগণের মধ্য স্ৃতিত্বের জন্য আথিক প্রথম পুরস্কার 

13. 13. 15. 1৬12711- 4 

8.9.47 

শোনো নাত ৯৯৯ 

শ্বতি-- 

শিয-সমর-ত্িজনি মহানতহোক্সা পঞ্শ্রীযৃতত মহারাজ বারবিক্রম কিশোর দেববঙমা আনিকা বাহাদুর, 
কে. সি. এস, আই নরপাচত্রাদেশেহগং কারকবগেষম্ প্রচরতু, পরমা বিরাজতে 

বাজহানী হাজনাপুক। 

যেহেত ছিসান নিত্তাতর সেরেজাদার শ্রীত গ্রফল্ল কন অঙাচার্যা বি, এ, আমলাশ্রেণীর কম্মচারী- 
গণের হা, বিগত লর্ে কমকিশলতার না বিশেষ কত প্রাশান করিয়াছেন হলিয়া এপঙ্ষের গোচরীহ্ছু 

হইরাছে, অতএব জাকাত উস বাদ্নাহা আলাকে এং ২০৯২ টদ্কাকা ই পারিতোহিক (ছিভহ) গু দ।ন 
করা মায়, উতি-ইচেশে আহি, ৯৩৪৭ ভ্রিপরাব্দ 

নিদশন--৭9 

হাইলকুলসম্হের পন্পীক্ষায় সবোত্কুল্্ কৃতিত্ব ভাজনের জন্য প্রধান শিক্ষকের আথিক পারিতোষিক (খিলাত) লাভ 

3. 93. 1 1৬1:11115হ। 

2%,9.47 

"মালো শ€ ৯২ 

স্ব্তি, 

বিষম-সমর-বি যি নহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুন্ মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মান্িকা বাহাদ্রর কে, সি, এস, 
আই নরপতেরাদেশোতয়া কারকবগেষ পচয়ত, পর্জাসা বিরাজতে 

লাচ্ধানী হস্তিনাপূরী 

যেহেত নিগত হেট্রিকলেশন পরীক্ষায় এ কাজোোর মফংস্বঙ্স্থ হাই স্কুলসমূহ মধ্যে বৈলাশহর রাধাকিশোর 
ইনস্টিটিউসন সব্রোৎ্কন্ট ফল প্রদশন কনিয়াছে এবং তজ্ভন্য উত্ত স্কভর হেডমাহটার শ্রযুত গহজ।দ চন্দ্র 
নম্্মন রায় এর কঠিত্ এপক্ষের সন্তোষের বিষয় হইয়াছে, অতএব উত্ত কৃতিত্বের জন্য এবং উৎসাহ ব্নার্থ 
তাঁহাকে মং ১২০ টাকার পারি:ত তাষিক (খিলাত) প্রদান করা যায়, ইতি--২৮শে আঙিন, ১৩৪৭ ভিপুরান্দ। 

১৪; 



রাজা ও রাজখান্দান, কুলাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজসংসার 
মিদশন--৭৮ 

রাজকীয় আদেশ, ঘোষণা, রোবকারী ইত্যাদি কি নিয়মে কোন কোন স্থলে প্রচারিত হইবে তৎসম্পকে 

3. 8. 16. 11721711095 

)0.1.49 

শাং *৮৭ 

রোবকারী 

দরবার বিষম সমর নিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত' ভ্রিপ্রাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মহারাজ 
মাণিক; স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববশরমা নাহাদুর কে সি” এস্, আই এলাকে স্বাধীন ন্রিপুরা, রাজধানী 
আগরতলা, ইতি, সন ৯৩৪৯ ল্লিপুরান্দ. তারিখ 5০শে নৈশাখ। 

যেহেতু এপক্ষের আদেশ ও ঘোষণা ইত্যাদি কোনও নিদিষ্ট রীতি অনুসরণ না করিয়া মেলো কিন্গা 
রোবকারী দ্বারা আদেশ অথবা ঘোষণা প্রচারিত হইতেছে, অত এব-- 

এতদ্বারা আদেশ হইল যে, 

অতঃপর এপক্ষের আদেশসম্হ “আদেশ” দ্বারা এবং ঘোষণা সম্হ “রোবকারী” দ্বারা নিমমলিঠিত 
পদ্ধত্যি অনুসারে প্রচারিত হইবে,-- 

৯) এপক্ষের “আদেশ” সম্বন্ধে 2 

এপক্ষের স্বপ্রণোদিত আদেশ সমূহ এ্রবং মন্ত্রীপরিষদ ঢাকলার ম্যানেজার ও খাস সেক্রেটারীগণ হইতে 
আগত প্রস্তাবাদি সম্পকিত আদেশসপমূহ আবশ্যক বোধে “আদেশ” দ্বারা প্রচারিত হইবে । এই প্রকার “আদেশ” 
সমূহ আবশ্যকস্তলে সংস্ষ্ট প্রস্তান সহ চ্টেট গেজেটে প্রকাশিত হইবে। “আদেশ” সম্ত নিশেনাত্তত আকারে 
প্রচারিত হইবে £-- 

আদেশ 

দরবার বিষম-পমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত শ্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মহারাজ 
মাণিক্য স্যার বীরনিক্রম কিশোর দেববঙ্্া বাহাদুর, কে, সি এস আই এলাকে স্বাধীন ভ্ত্রিপুরা, রাজধানী 
মআাগরতলা, ইতি-সন '" "177" ন্রিপুরাব্দ, তারিখ" গা 

২। এপক্ষের “রোবকারী” সম্বন্ধে :-- 

গ্রপক্ষের যে সকল ঘোষণা রাজকম্ম্ারিবর্গ এবং সর্বসাধারণের অবগতির জনা ঘোষিত হইবে তগু- 
সম্দয় অতঃপর “রোবকারী” দ্বারা প্রচারিত হইবে। “রোবকারীসমূত শ্টেট গেজেটে প্রকাশিত হইবে। এই 
সক "রোবকারী” নিম্নলিখিত আকারে প্রচারিত হইবে :-- 

রোবকারী 

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রী ভ্রিপূুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মহারাজ মানিক 
স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববশ্ম্মা বাহাদুর, কে, সি এস, আই এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা রাজধানী আগরুঙলা 
ইতি, সন" "১১১১৭ ক্রি পুরাব্দ, তারিখ নিহত *৩৭] 

৭১ 



রর রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 
নিদশন--৭৯ 

কলিকাতা মহানগরীতে ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভাভ্বনের ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষে ভাষণ 

8।১২।৯ ভ্রিং তারিখে কলিকাতায় ভ্রিপুরা হিতসাধিনী সভার পরিকল্পিত নিজস্ব সভা ভবনের ভিতি স্থ'পণ 
উপলক্ষে শ্রীশ্রীযুত মহাগাজ মাণিক্য বাহাদুরের অভিভাষণ ₹- 

|অ্রপুরা হিতসাপ্রিনী সভাপ সঙাপতি শহ।শয়, সমবেত ভদ্র মহে।দয়গণ ও মহিলারন্দ। 

আপনা দিপের সস্েহ আহ্বানে ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার পরিকল্িত নিজস্ব সভা ভবনের ভিড স্থাপনা 
করিয়া আজ আমি মিজেকে পরম গৌরবান্বিত বোধ করিলাম। জন্মভূমি-জননীর প্রতি সম্মান এবং মমতা 
পরলশ হহয়।, ত্রিপুরার কৃতী সপ্তানগণ জনহিত সাধনের গরীয়ান আদশ লইয়া এই মিলন মন্দির গঠনে 
যে ওত প্রচেষ্টায় অগ্রসর হইগাছেন, ভগবানের কুপায় তাহা অচিরে সফল হউক এবং সার্থক হউক. আমি 
সব্বান্তঃকরনে এশং সপবপ্রথম ইহাই প্রার্থনা করিতেছি। 

ভ্রপুরা হিতসাধিনী সভা স্থাপনের ইতিহাস, ইহার উদ্দেশ্য এবং বিগত অন্টষম্ঠি বষকাল যাবত নিরত 
শাখ্যধ।রার সম্বন্ধে সুযোগ্য সম্ভাপাত মহাশয় তাহার মুখশ্রাব্য অভিভাষণে আপনাদিগকে জ্ঞাপন করিয়াছেন । 
এই সভার উদ্দেশ্য এবং বিগত কালের অন্ল্গিত চ সাব্বজনীন জনসেবা অতীন প্রশংসনীয় । ভবিষ্যতে এই দেৰা- 
ব্রতৈর প্রসারকন়ে এবং গ্রতীণণের নিলিত ভইবার উদ্দেশ্যে এই মহানগরীতে সভার একটি নিজস্ব সভাভবন 
স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন ইহাতে সন্দেত নাই এবং এতদুদ্দেশ্যে উদ্দ্যোক্তশগণের প্রচেল্টা বিশেষ প্রশংসাহ । ভ্রিপুরা 
'য এই বিষয় অগ্রনী হহতে পাগিরাছে ইহাতে গ্রত্যেক ন্রিপূরাধাসী গোরববেধ করিবে । আগার পরমারাধা 
পিত পিভামহগন গ্রিপ্পার এই জনহ্থি ৩কন প্রতষ্ানের প্রতি সব্বদাই মমতা পোষণ করিয়া গিয়াছেন। আপনাদের 
জনসেবার উদ্দেশ্যের প্রতি আমারও হে [ সহানুভূতি থাকিবে হৃহা লাই বাহুল্য। আমি ভাশা করি ভ্রিপুর।বাসীগণ 
সকলেই এই শোল্রাণের কেন্দ্র গঠনের উদ্দেশ্কে সফলকাম করিবার জনা বিশেষ যন পরবশ হইবেন। 

আমি আর আপনাদের মুল/ঝন সময় নমস্ট করিতে চাহি না, আপনাদের সাদর আহ্বানের জন্য আনি 
আপনাদিগকে আমার আন্তরিক ধনাবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । সঞ্ঘবদ্ধ হ্ইয়া জন্াভূমির সেবার আদশে অনুপ্রাণিত 
রিপ্রাবাসীর অন্তরে এই খধিবাক্য চির জাগরুক খাকুক-- 

'ভননা জন্মভশিণ্চ স্রগাদপি গরায়সী” ৯ 

+লিপবাধপতি কতক শিলান্যাপ নন গম্পাদিত হইলেও এহ ভূমিতে হিতসাধিনী সভার শিজস্ব ভবন শিগাণ কাষ অগ্রসগ 
হয় শাই। সম্প্রতিকালে এই নিবাচিত ভূমির অন্য ব্যবস্থা করিয়া ন্িপরা হিতসাধিনী সভা কলিকাতাতে কছেন্ড সেকায়ারে(৬ নং 
সর্য সেন স্ট্রীট) একটি অন্রালিকা ক্রয় করিয়। তথায় নিজস্ব সভা ভবন স্থাপন করিয়াছেশ। 

নিদশন--৮০ 

কঙ্গিকাতা, শ্রদ্ধানন্দ পাকে ব্লিপুরার শিল্প ও চারুকলা প্রদশনীর দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে জাষণ 

৫ই চৈন্ন ৯৩৪৯ প্রিং তারিখে কলিকাতায় শ্রদ্ধানন্দ পাকে ভ্রিপুরার শিল্প ও চারহকলা প্রদশনীর দ্বারে।দ্ঘাটন 
উপলক্ষে শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের অভিভাষণ :-- 

প্রদর্শনা কমিটির সভাপতি মহোদয়, সমবেভ ভদ্রমহোদয়গণ ও মহিলারন্দ ; 

৭ 



রাজা ও রলাজখান্দান, কৃলাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজসংসার 

স্লিপূরা হিতসাধিশী সভার সভাপতি শ্রীযুত অবিনাশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের একসগ্ততিতম বাষিক জয়ন্তী 
উৎসব উপলক্ষে ভ্রিপূরার শিল্প ও চারুকলা প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ছাটউন না জন্য আপনারা আমাকে হে সাদর 
আহ্বান করিয়াছেন তজন্ায আমি প্রদর্শনীর উদ্যোভণগণকে গএ্রবং আপনাদিগঞ্ষে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন করিতেছি। 

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত অধিনাশ চন্দ্র সেন ভ্রিপুরার অন্যতম কতা সপ্তান। তাঁহার কম্ম জীবনের কাভিনী এক- 
ধারে যেমনই চিত্তাকর্ষক তেমনই শিক্ষাপ্রদ। স্ত্ীয় চরিগ্রের বহুমুখী প্রতিভা দ্বারা তিনি ভ্রিপুরাবাসীর তথা দেশ- 
বাসীর অপরিসীম শ্রদ্ধা অজ্জরন করিয়াছেন। এই গুণীপুরুষের জয়ন্তী উত্সবের অনুষ্ঠানে ভ্রিপুরা হিতসাধিনী 
সভা যে সত্যই শ্ুপগ্রাহিতার পরিচয় এবং গুণীর প্রতি উপহ্ভ্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা বলাই বাহুল্য। 
ভগবৎ কপায় অবিনাশ বাব্ সুদীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হইয়া উত্তরোত্তর অধিকতর যশোলাভ করিতে থাকক ইহাই 
আমি একান্ত মনে ক।মনা করিতেছি । 

প্রদর্শনী কমিতির সুখোগ্য সভাপতি দঞঙাশক্জের সুচিত্তিত সম্ভাষণ শ্রবণে ন্রিপুরার নবজাগরিভ আমশিন্েদ 
প্রুমোনতি এবং আশাপ্রদ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, আপনারা সকলেই অবভিত' তইয়াছেন। ত্রিপুরার প্রাকৃতিক ধনভান্তার 
অপধ্যাপ্ত এবং অফুরন্ত। যক্ষের মত ধনের প্রহ্রাতে ধনের অপবাবহারই সুচিত হয়। ভ্রিপূরার একদিন 

ছিল যখন ন্রিপূরাবাসীগণ তৎকালোচিত রূপে সে ধন বাবহার রিয়া দেশকে সম্দ্ধ করিয়াছিল। রাজমালা, 
ন্িপূরা বুরঞ্জী, খৃহৎবজ প্রস্তুত্তি গ্রন্থ পাঠে ভ্রিপুন্ধা শিঞ্ষের সেই সব খুগের প্রকষ্ট পরিচয় আপনারা পাইনেন। 
আবার যে সে দিন ক্রিয়া আসিধে না, আবার ছে ক।লের পরিবতনে কুঠীর শিলের উন্য়নের সহিত শ্রহ্- 
শিল্ের বিক।শ প্রিপরার স্বীয় বিলুপ্ত স্তান পুনরাধিকার করিনে ন। তষ্সন্দসী, নিরাশ ভহবার কেন কারণ নাই। 
বাণিজ্য এবং ব্যবসায়ের প্রচেষ্টায় বিশেষতঃ ব্যাঙ্কিং, ভনসিওরেন্স, ভেষজ দ্রব্যাদি এবং চা কষি প্রভতি ব্যবসাঙ্কে 
প্রিপূরা আজ আন্তঃপ্রাদেশিক খাতি অজ্ছন করিয়াছে । সে খ্যাতি তবেউ ক্রমবদ্দিত হইয়া চলিবে যদি ছিপুরা- 
ধাসীগথণ মঠীজীবিকার মিহ্যামোহ অতিক্রম করিয়া কষি, শিল্প ৩ ব্যন্সায়ের উন্নয়নে জাত।নিয়েগ করেন। 
আজ ভারতের সব্বশ্রেচ্ত মহানগরী ভ্িপুরার শিল ৬ চারুকলা প্রদশনীর যে শুভানুষ্ঠান করা হইয়াছে তাহা 
সেন দর কগণের বিশেষ 52 ভ্রিপুরাবাসীর একমান্র চিন্তবিনোদনের এবং অলস ভাবে কালক্ষেপেরই স্থানে পর্যবসিত 
না হয় ইহাই আমার আন্তরিক কামনা । দেশে কি ছিল, কি আছে, কি হইতেছে এবং ভনিষ্যতি কি হইতে 
পারে--প্রদর্শনীর এই উদ্দেশাকে সফল করিবার চিন্তা সকলেই গভীরভাবে করিবেন, ইহা আমার সনিবর্ন্ধ অনুরোধ । 

আমার আর অধিক কিছু বিবার নাউ। অওঃপর আমি আশা করি; দেশকম্মী শ্রীযুত কামিনী কমার 
দন্ত মহাশয় জয্ান্তী উত্সবের সম্ভাপতির কার্য নিব্বাহ করিবেন । গ্রিপুরার কৃতীর শিল্পের উনয়ন, শ্রমশিঙ্গের 
প্রসার এবং বাবসায় ও নাণিজ্যে দেশবাসীকে অনুপ্রানিত করিবার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত দ্রিপুরা শিল্প ও চারুকলা 
প্রাদ্শনীর দ্বার মধুমাসে আজ শ্রীভগনানের আশীবর্াদে ও সকলের শুভ কামনায় উদ্ঘাটিত হইল । তাঁহার অপার 
করা ও ও আশীর্বাদ সমগা দেশবাসীর মস্তকে সহ ধারায় বষিত ভউক। 

নিদশন--৮১ 
অনারারী ক্যাপ্টেন সনন্দ 

শীশীহরি 
পদ্মামোতর 

3. 3. 1৬. 17৮18111১8 

স্বস্তি-- 

বিষম-সমর-বিজয়ি মহামহোদয় গঞ্চশ্রীযুস্তণ ন্িপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস মহারাজা মাণিকা 

স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববশ্মা বাহাদুর, কে, সি. এস, আই নরপতেরাদেশোহয়ং কারকবগেষ প্রচরত 
পরমস্য বিরাজতে রাজধানী হস্তিনাপুরী, 

সরকার আগরতলা, স্বাধীন ভ্রিপূরা। অনারারী লেফটেন্যান্ট কৃমার শ্রীলশ্রীমান রমেন্দ্রকিশোর দেববশম। 
বাহাদুরকে ব্রিপূরা মিলিটারী ফোর্সের “অনারারী ক্যাপ্টেন” হদ্দা প্রদান করা গেল। আমানত দেওয়ানত 
বহাল রাখিয়া উক্ত খেদমত করিতে থাকক, ইতি। সন ১৩৫০ ভ্রিপুরাব্দ, তারিখ ২৩শে আশ্বিন। 

৭৩ 



রাজগী ভ্রিপূরার সরকারী বাংলা 

পুরের যৌবরাজ্যে অভিষেক অনুষ্ঠানে রাজকীয় নিমন্তরণ-পল্প 

শীশ্রীহরি 

বিহিত সম্মান পুরঃসর সবিনয় নিবেদন, 

সন ১৩৫০ নিপুরাব্দের আগামী ২৯শে অগ্রহায়ণ (১৫ ই ডিসেম্বর, ১৯৪০ ইং) তারিখে স্বাধীন শ্রিপূরার 
চিরাচরিত খান্দন গ্রবং শাস্ত্রীয় বিধানানুযায়ী, মদীয় পূন্র পরমকল্যাণবর মহারাজকুঃ মার শ্রীলশ্রীমান কিরীট 
বিকুমকিশোয় দেববম্মার ভ্লিপূরার ফৌবরাজো শুতাভিষেক সংক্রান্ত দরবার ও উসবাদি অন্ন রাজধানীতে 
অনুষ্ঠিত হইবে! 

অতএব বিনীত প্রাথনা, আপনি আনুগ্রহ প্ব্বক উক্ত শুভানৃষ্ঠান উপলক্ষে মমালয় আগমন করতঃ 
উৎসবের শ্রীবদন ক'রয়া অনুগহীত ও কতাখ' করিলে অতান্ত আনন্দের কারণ হইবে, ইতি । দন ১৯৩৫০ 
রিপরান্দ. তারিখ ১৪ই কাতিক। 

'উজয়ন্ত ব্লাজপ্রসাদ, 

রাজধানী 'আগরতল্লা, 

ত্রিপরা রাজ্য: শীবীরবিক্রম মাণিকা 

নিদশন--৮৩ 

য্বরাজী চীকা উপলক্ষে নজর-দরবারে আমন্তরণ-পল্ল 

শ্ীশ্রীহরি 

সেহা নং ৪৯৬ গ্রম্নটি রাজধানী আগরতলা 
স্বাধীন শ্রিপূরা 

শ্ীকুফণ 
'আজা 

শ্লীযুূত বুক্তেল্দ্র চচ্দ্র দাত শর তালুকদার 
নাঃ তাগিরতজা। 

সমাজেয়ং বকায্যঞফ্ পরং, 
শীলশ্রীমান মহারাজ কমার কিরাট বিক্রম কিশোর দেববশর্মা বাহাদুরের শত যুবরাজী টীফা উপলক্ষে 

নজর দরবারের সময় অগ্রতায়ণ মাসের ২৯শে তারিখ, রবিবার, অপরাহ ৩ ছর্টিকা ধার্য করা হইয়াছে। 

অতএব লিখা মায় তুমি যথাসময়ে উক্ত শুন্ত দরবারে উপস্থিত হইবা, ইতি সন ১৩৫০ ব্রিং, তারিখ 
১২ই অগ্রাহয়ণ । 

শ্রীকমলা প্রসাদ দত্ত 
চিফ সেক্রেটারী 

৭৪ 



রাজা ও রাজখান্দান, কূলাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজসংসার 
বিশেষ দ্রষ্টব্য 

রাজধানীতে আপনার অবস্থান ও আহারাদির ব্যবস্থা করা হইতেছে। এহ সম্বন্ধে সবিশেষ পশ্চাৎ জানান 
যাইবে । রিজাভ থানার সশ্নুখস্থ আখাউড়া রাস্তার পাশ্বে অনুসন্ধান আফিসে আপনার থাকিবার স্থান ও অন্যানা 
বিষয়ে আবশ্)ক সংনাদাদি পাওয়া যাইবে । সকলেরই বিছানাপন্ত্রাদি আবশ্যক জিনিষ সঙ্গে আনা সুবিধাজনক 
হইবে। প্রত্যেকের সঙ্গে সাধারণ একজন ভূত্য আগিবে ধরিয়া নিয়া বন্দোবস্ত করা যাইতেছে । ২২শে অগ্রহায়ন 
ধ্যে আপনার আগরতল। পৌছার সময় জ্ঞাপন করিবেন। আখাউড়া হইতে আগরতলা পথ্যন্ত োটর সাভিস 
মাছে কিত্ত এই উপলক্ষ্যে বিশেষ ভিড় হইবার সম্তাবনা। সরকার হইতে যানবাহনের স্বতন্ঞ বাবস্থ। করা সম্ভন 
হইবে না। এতৎসঙ্গার় টিকিত মোটর কোম্পানী আফিসে উপস্থিত করিলে কোম্পানী সন্তরতার সহিত মোটরের 
ব্যবস্থা করগ্না দিবেন এবং এই ডিকিউ দ্বারা রাজ-প্রাসাদাদি দর্শন করাও চলিক্ে। মোটরাদির শাক নাস 
প্রতেক নিমন্ত্রিতির্ জনা মং ২ টাকা হিসানে দেওয়। যাইবে । ২৮শে অগ্রহায়ণ তারিখ পূব্বাহে, সকলেরই 
আগরতলায় উপস্থিত হওয়া জাবশ্যক। তদ্দারা পূর্র্বদিবসই নজরের লিম্ট প্রস্তুত হইয়া, পাসিদ প্রদানে নজর 
ংগুহীত হুওদার ও দরবারের কাধ্যখিলির সুশিধা হে । উভভ সংগুহীত নজর, দরখার মণ্ডপে এক বা 

হতোধিকণ্বিভাগের, একত্রে সংসুষ্ট বিভাগের আরপ্রাপ্ত কার্চকারক বা এসিন্ট্যান্ট ম্যানেজার সহ, নজরদ।তা- 
গণ দাখিল করবেন । ব্যবসায়ী প্রভৃতি বিভিম শ্রেণীর নজর পৃথক পৃথক ভাবে উক্তন্ুপে প্রদভ হইবে। 
ঠানুকপার ও জোতদারগণ নিজ নিজ দেয় বাষিক রাজস্বের শঙ্ডকরা ১০, দশ টাবশ ভিসাবে নজর দাখিল 
ব।রবেন। এই হিসাবে নজরের পরিমাণ ৭২ টাবশর শ্যুন হইছে দেয় নজরের পরিমান গ; সাত বন হইবে। 
সব্বোচ্চ নজরের পরিমাণ ১৫১, টাকা ধাখ্য জুইয়াছে। কিন্তু কেহ নিদ্দি্ট হারের অভিন্ন নজর দিতেও 
কোন নাধা নাই। রৌপা শা স্বর্ণমৃদ্রায় নজর গৃহীত হইবে আন্য কোন দ্রব্যাদি নজর গুহীভ হহলে না। ব্যবসায়ী- 
পণ ও অন্যান্য সম্প্রদার নিজ নিজ মধ্যাদানুখায়ী উপযু্ড নজর দাখিল কনিবেন। নিমন্তিত ভগ্র মহিলাগণ 
এবং ধাহারা বাদ্ধক্য, অসুস্থতা বা অন্যবিধ কারনে দরবারে যোগদান তসমহ হইবেন তাঁচারা প্রতিনিধি প্রেরণ 
করিবেন । 

নজর দরবার 5 তপরবস্তী শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের সাঙ্গ প্রীতিভোচ্ দরলার পোষাকে 
উপস্থিত হইতে হইবে কালা বা সাদা রঙ ভিন শিরস্তাদ পোগড়ী), কাল রঙ ভিন্ন আচকান, চোগা বা চাগকাল, 
পায়জানা বা পেন্টালুন দরপাদ্ধের জন্য নিদ্দিল্ট পোযাক বটে। মেকেত ইচ্ছা করিলে অনুসঙ্ধান আফিসে ১8০ 
মূল্যে বাধান শিরস্রাণ খরিদ করিতে পারিবেন । ১৩।৮১৩৫০ ভ্রিপূলাবদ 

শ্রীকমলা প্রসাদ দত্ত 
চিফ সেক্রেটারী 

নিদরশ ন--৮৪ 

রাজগুকুগৃহ শ্রীপাটের প্রভূগোস্বামীগ্রণের মধ্য দাবিদাওয়ার তকের মীমাংসা 
নং ১৪৩ 

শীবীরপিক্রম মাণিকা 

৭৮1স২৫০0 

াদেশ 

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পণ্চশ্রীযুজ্ঞ ভ্রিপূরাধিপতি ক্যাপ্টেন তিজ হাইনেস মহারাজ মাণিক্কা 
স্যার লীরবিক্রম কিশোর দেববঙরম বাহাদুর, কে, সি এস, আই. এলাকে স্বাধীন নিপুরা, 

রাজধানী আগরতলা, ইতি সন ১৩৫০ ভ্রিপূরাব্দ, তারিখ ৯৮উ চৈন্ত 

যেহেতু মাতা ঈশ্বরীর আদ্য্রাদ্ধ ক্রিয়া উপলক্ষে প্রভূগোস্বামীগণের মধ্যে কে গুরুর আসনে উপবেশন 
করিবেন তৎসন্বন্ধে তাঁহাদিগের মধ্য হইতে বিভিন দাবী উপস্থিত করা হইয়াছে এবং যেহেতু উক্ত এবং অন্যবিধ 

৫ 



রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 
দাবীর তকাদির মীমাংসা হওয়া বাঞ্ছনীয়, অতএব পার্খ লিখিত ব্যজিগণের মন্তব্যানুসারে 

এপক্ষের আদেশ হইল যে, 

১। কুমার শ্রীলশ্রীযুত যতীন্দ্র মোহন দেববঙ্া বাহাদুর ১। মাতা ঈশ্বরীর আদ্যশ্রাদ্দ উপলক্ষে শুরুর 
উদ্দেশে গুরুপুজা করা হইবে তবে প্রত্ু- 

২। রাজা রাণা বোধজঙ্গ বাহাদুর গোস্বামীগণ শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত থাকিতে 
পারেন। এপক্ষের উপনয়ন-গুরু »হরিলাল 

পায় দেওয়ান শ্রীযৃত কমলা প্রসাদ দন্ত বাভাদুর প্রভুর পুশ্রগণ গুরুপৃজার সামগ্রী প্রাপ্ত হইবেন । নে 

৪। ঠাকুর সাহেব শ্রীযৃত ভগবান চন্দ্র দেববশ্মা। ২। গুরুপুজার সামগ্রী ব্যতীত, গুরুর প্রাপ্য 
অন্যান্য সামগ্রী নিশ্নোক্তরূপে বিভত্ত হইবে :- 

?। শ্রীযৃত সপোধচন্দ্র অখোপাপায় “রাধালাল প্রভুর সন্তানগণ -চারি আনা 
-গোবিন্দলাল প্রভুর সন্ত/নগণ --চারি আনা 
»হুরিলাল প্রভুর সন্তানগণন --চারি আনা 
লিশেষ ক্ষেন্রুগশ্যে এজয়লাল প্রভুর পত্র 
শী নিতাইদাস প্রন্ত চারি আনা 

ও। রাজ গুরুর আসনে অধিন্ঠিত বেনোয়ারীলাল 
প্রস্তর আধস্তন শুরুবংশগণের মধ্যে গিনি 
বয়োজ্যেষ্ঠ হইবেন, তিনিই এরাজোর ভাবুক 
মহালের উপসভ্ব ভোগ করিবেন । ইতি 

মিদশন--৮৫ 

ল্িপুরা রাজ্যে রবীন্দ্রনাথের অশীতিতম জন্মবাষিকীর জয়ন্তী উৎসব পালন সম্মদ্ধে 

শ্রীবীরবিক্রম মাণিক্য 

আদেশ 

দেরেবার বিমম-সশর-বিজয়ী মহতামভোদয় পঞ্শ্রীযুন্ত ন্রিপুরাধিপন্তি ক্যাপ্টেন ভিজ তাইনেস্ মতাসাজ 
মাগিকা স্যার বীর লিক্ুম কিশোর দেববশর্মা বাহাদুর কে, সি, এস্, আই এলাকে 

স্বাধীন ত্রিপূরা রাজধানী আগরতলা, উতি। সন ১৩৫০ ন্িপরাব্দ, ; ভারিখ ২২শে চৈন্র 

যেহেতু বাঙ্গালার তথা সমগ্র ভারতবষের গৌরব বিশ্ববরেণ্য জনপ্রিয় কবি শ্রীমুত রবীন্দ্রনাচ; ঠাকপ 
হাহাশয়ের আগামী অশীতিতম জন্মবাষিকী উপলক্ষে এরাজো জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হওয়া এপক্ষের অভিপ্রেত 
অতএব আদেশ হইল যে-- 

১। মহামান্যবর মহারাজ কুমার শ্রীলশ্রীযৃন্ত রজেন্দ্র কিশোর  উত্ত* জয়ন্তী উৎসব সুষ্ঠুরূপে সম্পাদনা 
দেববম্্মা বাতাদুর পার্শলিখিত ব্যক্তিগণ দ্রারা একটি কমিটি 

২। উজির ঠাকুর শ্রীযুত কমল কঞঙ্ণ দেববঙ্্মা নিযৃত্ত করা যায়, উতি। 
৩। শ্রীযৃত সত্যরঞ্জন বসু বি, এ, 
81 শ্রীযুত দেবেন্দ্র কমার চট্োপাধ্যায়, এম, এ. বি, এল 
৫। শ্রীযৃত ভূপেন্দ্র চন্দ্র চক্রবত্তী, এম, এ, 

৬ 



রাজা ও রাজখান্দান, কলাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজসংসার 
মিদশন--৮৬ 

অসাম্প্রদায়িকতার গৌরবে উজ্জল ব্রিপুরার এঁতিহ্য সংরক্ষণ সম্বন্ধে নববর্ষের ঘোষণা 

9. 3. 16. 7৬1011103 

নং ২৪৬ 
*1২১10৭ 

রোবকারী 

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ভ্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস মহারাজ 

মাণিক্য স্যার বীরবিক্রর্মকিশোর দেববশরী বাহাদুর” কৈত সি এস্, আভউ, এল।কে 

স্বাধীন ভ্রিপূরা, পাজধানী আগরতলা, ইতি । সন ৯৩৫১ গ্রিপরাব্দ, তারিখ ঈলা বৈশাখ 

নববর্ষের মঙ্গল প্রত্যষে আমি আমার প্রিয় প্রজারন্দের মঙ্গল ও উন্নতি কামনা করিতেছি । শ্রীরতগবানের 
কৃপায় এই নববর্ষ জয়শীল ব্রিটনের পক্ষে অধিকতর জয়প্রদ হউক এবং বস্তমান খুঙ্ছে প্রিটনের চড়ান্ত জয়- 
লাভকে ত্বরান্বিত করিবার জন্য আশার রাজের সর্বসাধারণের আন্তরিক সাহাধা ও সমখন নববর্ষে উপয্ও 
রাপে বদ্ধিত ও শত্তিশালী হুউন। 

অভাবনীয় ভাগ্য বিপধায়ের ফলে আজ যে সব আশ্রয়হীন নরনারী, বালক, বদ্ধ এরাজো আশ্রয়লাভ 
করিয়াছে, আজ এই নববষে মনুষ্যচিত সমবেদনার সহিত তাহাদের কথা স্মরণ করিতেছি এবং আমি আশা 
করি তাহারা সকলেই অচিরে পূনরায় স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় সস্থিত হইবে । এই প্রাচীনতম হ্্রিপুরা রাজ্যের 
পবিশ্র ইতিহাস চিরদিন অসাম্প্রদায়িকতা গৌরবে উজ্ভ্ল এবং শ্রিপুরেশ্বরগণের জাতিধশ্ম নিব্বিশেষে বিপন্নকে 
আশ্রয়দানের পূণ্য কাহিনীতে পরিপর্ণ। আমার প্রাতঃস্মরণীয় পৃব্বপুরুষ রাজষি গোবিন্দমাণিক্ কম্ু.ক প্রবল 
প্রতাপান্বিত মোগল সমুমটি ওরংজীবের কোপভাজন সাহ্সুজাকে আশ্রয়দান সবর্বজনবিদিত প্তিহাসিক ঘটনা । 

অদ্যাপি কুমিল্লার সুজা মসজিদ আমার মহিম্ন পূব্বপূরুষের উদার আশ্রিত বাণ্ুসল্যের স্মৃতি বহন 
করিতেছে । সবর্বদা, সবর্বক্ষেত্রে, সর্ব্তোভাবে আমার ধংশ পরম্পরাগত এই আশ্রিত সংরক্ষণরাপ কলধম্মকে 
গ্লানি মুক্ত রাখিতে আমি দূত সংকম্প। 

এই বৃহৎ মানব সমাজের সকল বিপনন ও আশ্রয়প্রাথাই আমার দম্টিতে সঙান। বাবহার ক্ষেতে এই 

সমতা রক্ষাথে আমি এবং আমার গভর্নমেন্ট চির সচেতন । 

এরাজ্যের সব্বসাধারণকে তাহাদের চিরন্তন সদ্ভাবের মহান গ্রভিহ্য স্কারণ করাইয়া তাজ মববষে 
আমি তাহাদিগকে এঁক্য ও প্রীতি অক্ষপ্প রাখিবার জন্য আহবান করিতেছি । 

বর্তমানে এরাজ্যের আশ্রিত অসংখ্য দুর্গতকে সেবা সাহার্য ও সাল্ত্নাদানে এবং নানাপ্রকারে উহাদের 
অবস্থার উন্নতি বিধানে হিদ্দ মুসলমানের সম্গিমলিত প্রয়াস আমার বিশেষ আনন্দের কারণ হ্ইয়ছে। আমি 
আমার হিন্দ মজসলমান প্রজাবর্গের এই মনুষ্যচিত আচরণে গব্বিত। জগদীশ্বর আমার সব্াত্রেণীর প্রজা ও 
আশ্রিতবর্গের মৈশ্রী ও শুভবৃদ্ধিকে অক্ষয় করুন, ইতি। 
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রাজগী শ্রিপুরার সরকারী বাংলা 
নিদশন--৮৭ 

বিশ্রবরেণ্য শ্রহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রিপরাধিপতি প্রদত্ত “ভারত-ভাক্কর” উপাধির খানপল্র 

মহ ২৫২ চ 

্ 
পাজলাঞ্ছন 

নু পঙ্গমমোহর 3 

রর 

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুভ ব্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস মহারাজ হাগিক। 
স্যার বীরবিরুমকিশোর দেববশর্মা বাহাদুর কে, সিং এস্"আই।  এলাকে স্বাধীন ভ্রিপুর। রাজ্য ! 

নরপতের।দেশোয়ং কারকবাগেষ প্রচরতু পরমম। বিরাজতে প্লাজধানী-হস্তিনাপূরী । ইতি-- 
১৩১ ত্রিপূরাব্দ, তারিখ ২?শে বৈশাখ 

যেহেতু বাঙ্গালার তথা সমগ্র ভারতখষের গৌরব বিশ্ববরেণ্য জ্নপ্রিয় কবি শ্রীযু্ত। রবীন্দ্রনাঙ। তাঝগ 
মহাশয়ের অশীতিতম জন্ম-বাধষিকী উপলক্ষে জ্মন্তী উত্গাব হওয়া! এপক্ষের অভিপ্রেত-- 

যেহেতু মস্ত দেভে অম্তের অনুসন্ধানহ মনুষাত্রের চরশ বিকাশ মস্তোহমূতো অিধভি এরভাবদহুশ।সনম?, 
শষিরা ক।ব্যের ভিতর দিয়া অুগবদ্সম্ভাকে উপলব্ধি করিবার সুযোগ জগতকে দিয়াছেন, ববান্দ্রনাহের বলা 

রচনায় অঙ্কুরোদগত সেই অমর জোতিঃপ্রকাশ এরাজ্যের তদানীন্তন অধীন্বর, এপক্ষের প্রাপিভামহ গুণীরসিক, 
মহারাজ বীরচন্্র মাণিকা বাহাদুরকে আকর্ষণ করায়--তিনিই তরুণ রবিকে রাজ্ত অভিনন্দনে অভিনন্দিত করিয়া- 
ছিলেন- 

যেতেত এপনক্ষের পিতামহ ভ্রিপুরারাজ্যে নবযুগ-আলোকবাহী মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাভাদারর 
সহিত অকন্রিম সৌহাদ্যবন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া কবিবর নিরবচ্ছিমভাবে সাহিতো, কাব্যে ও চিন্তাধাক্ায় ৬রাভোন। 
কাল্যাণকামনা করিয়া জসিতেছেন-- * 

যেহেতু কবিবরের সপ্ততিতম জয়ন্তী উৎসবে কলিবশতা নগরীতে হোতৃকাধ্যে বৃ হইবার গৌরহলাঙ 
এপক্ষের হইয়াছিল, তদ্ধেত অশীতিতম জন্ম-বাধিকী দিবসে ভারতীয় কৃষ্টি ও সাধনার আলোকস্তস্ত ছ্বরূপ 
কবিবরকে তদীয় পরিণত প্রতিভা-যুগে সসম্ভ্রমে ভাভিনদ্দিত করা ব্লিপূর-রাজের কর্তব্য- 

“জ্যোৎস্লাভিরাহ'ত মহদ্ধুদয়ান্ধকারম্”-- 

অতএব 

এই উৎসব জয়ন্তীকে চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত 
কবি শ্রীযৃত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মচোদয়কে 

“ভারত-ভাক্কর” 
আগ্যায় ভূষিত করা যায় ॥-- 

এব! 

শ্রীতগবান তদীয় আশীব্বাদে কবিবরকে সুস্থদেহে 
শতবর্ষ ভোগ করিবার সুযোগ দান করুন । 

৭৮ 



রাজা ও রাজখান্দান, কুলাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজসংসার 
নিদশন-”৮৮ 

“জ্যোতিষস্রত্াকর” উপাধির সনন্দ $ 

শ্রীত্রীহরি 

পদ্মমোহর 

স্রস্তি-- 

বিষুম-সমর-বিজয়ি মহামহোদয় পথ্চশ্রীযুক্ত ভ্রিপুরাধিপতি ক্যাস্টেন হিজ হাইনেস্ মহারাজা মান্কি। 
স্যার বাঁরাঁবক্রমকশোর দেববন্্মা বাহাদ্রর, কে, সি, এস, আই, নরপতেরাদেশোহয়ং ক'রকবর্গেয প্রচরত 
পরমস্য বিরাজতে রাজধানী হস্তিনাপরী, 

সরক,র আগরতলা, স্বাধীন শ্রিপুরা। সাকিন আপরঙগল। নিবাসী শ্রীখুত শুধচরণ 'আচাষ।)কে তজ্যাতিম 
পত্রককর” উপাধি প্রদান করা গেল। আমানত দেওয়ানত বহাল রাখিয়। উদ্ত খেদমত করিতে থাকক, ইতি--। 
সন ১৩৫১ ভ্রিপরাব্দ তারিখ উই জ্যৈষ্ঠ ' 

নিদরশন--৮৯ 

চি 

শ্ীশ্রীহারি রি 

্ 
পদ্মমোহর তু 

রা 

ম্বস্তি-- 

বিষম-সমর-বিজয়ি মহামহোদয় পথ্নশ্রীযুস্ত ভ্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মহারাজা মাণিক্য 
স্যার বীরবিক্রমকিশার দেববশর্মা বাহাদুর, কে, সি, এস, আই, নরপতেরাদেশোহয়ং কারুকবর্গেষ্ প্রচুরত, 
পরমস্য বিরাজতে রাজধানী হত্তিনাপুরী। 

সরকার আগরতলা, স্বাধীন ত্রিপুরা, উদয়পূর বিভাগান্তগত ফলকুমারী নিবাসী মৃত ঈশ্বর চন্দ্র চৌধুরীর 
পৃত্র শ্রীরাজপ্রসাদ চৌধুরীকে উদয়পুর বিভাগের “চৌধুরী” হদ্দা প্রদান করা গেল। আমানত দেওয়ানত বহাল 
রাখিয়া উত্ত খেদমত্ করিতে থাকৃক, ইতি--। সন ১৩৫১ ন্রিপুরাব্দ তারিখ ২৪শে ফাক্গুন। 
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রাজগী ব্রিপুরার সরকারী বাংলা 
নিদর্শন--৯০ 

রিয়াং সম্প্রদায়ের “রায়” হুদ্দা প্রাদানের সনদ্দ রি 

রে 
রি 

স্থস্থি-- 

বিষম-সমর-বিজয়ি মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযু 5 মহারাজ পীরবিক্রমকিশোর দেববশ্মা মাণিকা বাহাদুর 

নরপতেরাদে,শাহয়ং কারকাবগেষ্ প্রচুরতু পরমা বিরাজতে রাজধানী হস্তিনাপুরী, 

সরকার আগরতলা, স্বাধীন ত্রিপূরা, বিননীয়া এলাকাস্ত বগাফা নিবাসা আমানিয়া বড় ওঝাই এর 
পূরন শ্রীখগেশ্দ্র কুষার চৌধুরীকে রিয়াং" সম্প্রদায়ের “রায় হদ্দা প্রদাধ করা গেল। আমানত দেওয়ানত বহাল 
বাখিয়া উদ্ধ খেদমত করিঠে থাকুক, ইতি । সন 5৫৩ গ্রিং, তারিখ ১৭হ কাহিল। 

নিদরশন--১১ 

বাষিক 'কের' পজা সন্ন্ধে প্রতিপাল্য বিষয়াদির বিজ্ঞাপন 

ন্িপরা। শ্টেট গেজেট 
প্রাভধানী আগরতলা 

(লিশেধ সংখা) 
৯৪58 প্রিপরাব্দ; এ৭শে আষাঢ়, মঙ্গলবার 

প্িচহ্রাপি-শ ভাগ আষাঢ় বিশেষ সংখ্যা 

শঙ্দী পরিষদ আঞ্ষচিস 
পিঙ্গাপন 

শ্রীশ্রীযুত অহ্রারাজ মাণিকা বাহাদুরের আদেশানুসাপে আগামী ৩০শে আষাঢ়, উন্রবার রান্ত্রি ১০ আর্টিকার 
সময় কের 'আরস্ত হইয়া 5২৮ আমাঢ, লবিবার পর্বাহ 2 ঘর্টিকার সহায় শেষ হইবে । কেরের সীমানায় 

নিশ্ননিগখিহতরাপ নিগ্ধারিত তউয়াছে। 

৯। কেরের সীমানা নতন হাবেলী। 

৯। উদ্ভরে--ক্রেউলখানার পশ্চিম দক্ষিণ দিকস্থ তেমুনী হইতে বরাবর উত্তরে এবং তও্পর প্রাসাদ 
প্রতোলী চৌমুহনী পর্যন্ত গাঙ্গাইল রোড, এবং তথা হইতে দক্ষিণদিকে রাজবাড়ীর 
উত্তর গেইট পর্যন্ত প্রাসাদ প্রতোলী রোড, তথা হইতে পশ্চিমদিকে মহিম কর্নেলের 
বাড়ীর পৃবর্ব সড়কের ভেমুনী পর্যন্ত উত্তর গেইটের পশ্চিম সড়ক, এবং এ তেমুনী 
হইতে দক্ষিণ দিকে মান্যবর রাজা রাণা বাহাদুরের বাড়ীর পশ্চিমদিকের সড়কের 
তেমুনী পর্যন্ত রাজবাড়ীর পশ্চিমদিকের সড়ক তথা হইতে ট্রেঞ্চিং গ্রাউণ্ড রোড তেমুনী 
পর্যাস্ত কঞ্চনগর রোড । 

৮০ 



রাজা ও রাজখান্দান, কৃলাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজসংসার 
২। পশ্চিমে-কৃষ্ণনগর রোড ও ট্রেঞ্িং গ্রাউণ্ড প্লোডে মিলিত তেমুনী হইতে দক্ষিণদিকে তাংখাডরা 

খালের উপরে পাকা পুল পর্যান্ টেশ্িং গ্রাউ্ড রোড। 

৩। দক্ষিণে--আঙখাউরা খালের উপরে ট্রেঠিঃ২ গ্রাউ«্ 'বাডের পাকা পুল হইতে পকদিকে পুরাতন থানার 
উত্তর দিকস্ত কাঠের পুল পর্সান্ত আঙখাউরা খাল। 

8৪। পৃব্রে--পূরাতন থানার উত্তরর্দিকস্ত কাঠের পূল এছতে উতর দিকে ইটখোলা রোডের তেমুনী পর্যস্ত 
থানা রোড, এবং তথা হইডে খরাপর পূর্বদিকে জেইল খানার পশ্চিম দক্ষিণ দিকস্ 
তেমূনী পর্যন্ত ইটখোলা নোড। : 

প্রকাশ থাকে যে শ্চতুদ্দশ দেবতার বাড়ী ভইন্ে 'করখলা পর্সীন্ত যাতায়াতের জন্য জেইল খানার পশ্চিম 

উত্তরে শ্রীযৃত বসন্ত কুমার ঠাকুরের বাড়ীর পৃর্বদিকস্থ তেমুনী হইতে (জইল খানার উত্তর পৃবর্বদিক দিয়া) 
ধলেশ্বর রোডে চৌমুনী পর্যন্ত নৃতন গাঙ্গাইল রোড ভগা হইতে ধলেশ্বর রোড এবং তগ্পর পুরান আগরতলা 

ধোপাখলা পর্যন্ত পুরাতন আগরতলা রোড কেরের সীমানা ভুল থাকিবে । 

২। কেরের সীমানা--আগরতলা পুরাতন হাবেলী 

১। উত্তরে--হাওড়া নদী। 

২। পৃব্রে-হাওড়া নদী । 

৩। দক্ষিণে--উজীর বাড়ীর দক্ষিণের সড়ক £€ এ সড়ক সমসাত্র পর্রবদিকে নদী পরাস্ত এবং পশ্চিম 
দিকে এ সড়ক সমসূন্রে ছড়া পর্যন্ত লাইন। 

৪। পশ্চিমে-ধোপাখোলার পশ্চিমের ছড়া ও ভাতার পূর্ব তীরের সমসন্ধে উত্তর দক্ষিণ লাইন। 

৩। যে সমস্ত রাস্তা, গোপাট. নদী, ছড়া ও খাল দিয়া কেরের সীমানা পড়িয়াছে এ সকল রাস্তা, 
গোপাট, নদী, ছড়া ও খাল কেরের সীমানার অন্তত, থাকিবে, কিন্ত নতন হাবেলী কেরের পশ্চিম সীমানা 
আখাউরা খালের উপর পাকা পুল হইতে কঞ্চনগর রোডের চৌমুনী পর্যন্ত ট্রেঞ্চিং গ্রাউণড রোড, এবং দক্ষিণ 
সীমানার আখাউরা খাল কেরের বতিভূত থাকিবে। 

প্ররতিপাল্য নিয়ম 

১। কেরের সময় কেরের সীমা মধ্যে কোন [লাকের জন্ম মুত্তা হইলে কের ভঙ্গ হয়। যাহাতে তদ্দাপ 
ঘটনা ঘটিবার আশংকা না থাকে ভ্ছ্রনা আসল প্রসণ্া শীলোক ও মতা আশঙ্কিত রোগীকে পবেরই কেরের 
সীমানার বাহিরে নেওয়া কন্তবা। 

২। কেরের সময় কেরের সীমা মধ্যে ন্ত্যগীতাদি আহোদজনক বা কোলাহলপূর্ণ কারষ্যের অনুষ্ঠান 
' হইতে পারিবে না। গো, মহিষ, ছাগল ও গহপালিত পশু ইত্যাদি কেরের সময় প্রকাশা স্থানে বাহির করা 
কিম্বা ছাড়িয়া দেওয়া নিষিদ্ধ। কেরের সমগ্ন কেরের সীমার অভ্যন্তরস্থ লোক বাহিরে যাইতে কিম্বা শহিরের 
লোক সীমার ভিতরে আসিতে পারিবে না। কেরের সময় ছাতা, খড়ম, বিনামা, জামা ও শিরআ্জাণ ব্যবভার নিষিদ্ধ । 

৩। কেরের চির প্রচলিত অন্যান্য নিগ্রম সাধারণের পালনীয়। তাহার অন্যথাচরণ করিলে বিধানানসারে 
দণ্ডনীয় হইবে, ইতি। সন ৯৩৫৪ ভ্রিং ২৫শে আষানে। 

শীশ্রিবেণী কান্ত গুপ্ত শ্রীরাণা বোধজঙ্গ 
সেকেটারী সভাপতি প্রেধান মন্ত্রী) 

মন্ত্রী পরিষদ মন্ত্রী পরিষদ 
২৫।/৩।১৩৫৪ ন্ত্রিং 
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রাজগী দ্রিপুরার সরকারী বাংলা 
দান দেবাচন বিভাগ 

মে নং ১। ১৩৫৪ ভ্রিং 

শ্রীশ্রীয়ত মহারাজ মাণিকা বাহাদুরের আদেশান্সারে আগামী ৩০শে আধাঢ, শুক্রবার রাত্রি ১০ ঘটিকার 
সময় কের আরন্ত হইয়া ৩২শে আমাদ, রবিবার পবর্বাহ ৫? ঘটিকার সময় শেষ হইবে । কেরের সীমানা 
নিশ্নলিখিতরূপ নিদ্ধারিত হ্ইয়াছে। 

৯। কেরের সীমানা নূতন হাবেলী 

৯। উন্তরে-জেইলখানার পশ্চিমে দক্ষিণ দিকস্থ তেমুনী হইতে বরাবর উত্তরে এবং তৎপর প্রাসাদ 
প্রতোলী রোড, তথা হইতে পশ্চিমদিকে মহিম কর্নেলের বাড়ীর পুব্ব সড়কের তেমুনী 
পর্যন্ত উত্তর গেইটের পশ্চিম সড়ক, এবং এ তেমনী হইতে দক্ষিণদিকে মান্যবর রাজা 
রাণা ৬4 বাড়ীর পশ্চিমদিকের সড়কের তেমনী পথ্যন্ত রাজবাড়ীর পশ্চিমদিকের 
সড়ক, ভথা হইতে ট্রেপ্িং গ্রাউণ্ড রোড তেমুনী পর্য্যন্ত কৃষ্ণনগর রোড। 

২। পণ্চিমে--কৃ্নণর রোড ও ট্রেঞ্চিং গ্রাউগ্ড রোডে মিলিত তেমুনী হইতে দক্ষিণদিকে আখাউরা 
খালের উপরে পাকা পল পর্যান্ত ট্রেঞ্চিং গ্রাউণ্ড রোড। 

দক্ষিণে--আখাউরা খালের উপরে ট্রেঞ্চিং গ্রাউণ্ড রোডের পাকা পুল হইতে পূররদিকে পুরাতন 
থানার উত্তর দিকস্ক কাঠের পুল পর্যীন্ত আখাউরা খাল। 

81 পূর্ে--প্ররাতন থানার উত্তর দিকস্ত কাঠের পুল হইতে উত্তর দিকে ইটখোলা রোডের তেমুনী 
পর্যান্ত থানা রোড. এবং ভথা হইতে বরাবর পূর্ব দিকে জেল খানার পশ্চিমে দক্ষিণ 
দিকস্থ ভেমুণী পর্যান্ত ইটখোলা রোড । 

প্রকাশ থাকে যে শ্চত্রদ্দশ দেবতার বাড়ী হইতে কেরখলা পর্যন্ত যাতায়াভের জন্য জেইল খানার পশ্চিম 
উত্তরে শ্রীঘৃত বসন্ত কমার ঠাক্রের বাড়ীর পর্ব দিকস্থ তেমুনী হইতে (জেইল খানার উত্তর ও পূর্ণ দিক 
দিগ্লা) ধলেশ্বর রোডে চৌমুনী পথ্যন্ত নূতন গাঙ্গাইল রোড তথা হইতে ধলেখর রোড এবং তণ্পর পুরাতন 
সাগরতলা ধোপাখোলা পর্যান্ত পূরাতন আগরতলা রোড কেরের সীমানাতৃত্ত থাকিবে । 

১। কেরের সীমানা-আগরতলা পুরাতন হাবেলী 

১। উত্তরে--তাওড়া নদী। 

৩1 পনের্-তাওড়া নদী। 

৩। দক্ষিণে--উজীর বাড়ীর দক্ষিণের সড়ক ও এ সড়ক সমসূ্ত্রে পূর্ব দিকে নদী পর্যান্ত এবং পশ্চিম 
দিকে এ সড়ক সমসূন্ধে ছড়া পর্যন্ত লাইন । . 

9। পণ্চিমে-ধোপাখোলার পশ্চিমের ছড়া ও তাহার পূর্ব তীরের সমসূত্রে উত্তর দক্ষিণ লাইন। 

৩। যে সমস্ত রাস্তা, গোপাট, নদী, ছড়া ও খাল দিয়া কেরের সীমানা পড়িয়াছে এ সকল রাস্তা, 
গোপাট, নদী, ছড়া ও খাল কেরের সীমানার অন্তর্ভূক্ত থাকিবে, কিন্তু নৃতন হাবেলী কেরের পশ্চিম সীমানা 
আখাউরা খালের উপর পাকা পুল হইতে কৃষ্ণনগর রোডের চৌমুনী পরাস্ত ট্রেঞ্চিং গ্রাউণ্ড রোড, এবং দক্ষিণ 
সীমানার আখাউরা গাল কেরের বহিভূতি থাকিবে। 

৮২ 



রাজা ও রাজখান্দান, কুলাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজ সংসার 
প্রতিপাল্য নিয়ম 

১। কেরের সময় কেরের সীমানা মধ্যে কোন লোকের জন্ম বা মতা ভইলে কের ভঙ্গ হয়। অতএব 
পব্ব হইতে এতৎসম্বন্ধে অনুসন্ধানকুমে কোন আসন প্রসবা কিন্কা কগ্ধ আসল মৃতা ব্যক্তি, থাকিলে তাহাদিগকে 

কের আরক্তের পুব্রেই স্থানান্তরিত করিবার উপায় অবলম্থন করিতে হইবে । 

২। কেরের সময় কেরের সীমানা মধ্যে কোন প্রকার নৃভ্য, গীত, বাদ্য, আমোদ প্রমোদ হইতে পারিবে না 
গ্রবং গো, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি প্রকাশা স্থানে খাভায়াত করিতে পারিবে না। কেহ ছাতা, খড়ম, বিলনাশা, শিরস্াণ 
ও জামা ব্যবহার করিতে পারিবে না। 

৩। কেরের সময় কেরের সীমানার ভিতপের লোক বাভিরে যাইতে কিম্বা বাহিরের লোক ভিভরে 
আসিতে পারিবে না। 

৪। দান দেবাচ্চন বিভাগের ও সদর দেউড়ীর পদাতিকগণ, সদর কাছারির পদাতিক, নিদ্দিগ্ন সংখ্যক 
পুলিশ কর্মচারী এবং পাহারার সিপাশী, বরকন্দাজগণ, হাতীর মাহ ৬ গ্রবং ঘোড়ার সহিসগণ, আলঙ্গের রন্দিয়া- 
গণ, ভ্রিপুরা দেবাচ্ভনের কার্যাকারক ঠাকুর সাহেব এ্রধং অপর যে খে ব্ক্তিকে দান দেবাঙ্চন বিভাগ হইতে 
বিশেষভাবে অনুমতি দেন, তাভারা ভিন অনা শোন লেক কেরের সময় উত্ত সীমানার মধাবভী স্থানে যাভায়।ও 
লরিতে পারিবে না। 

৫। উপরোক্ত বিষয়গুলি উপযন্ত লোকাদিদ্বারা সব্বসাধারণকে জানাইয়া দেওয়া গ্রবং তোল শহরত 
দ্রারা নৃতন ভাবেলী পূরাতন ভাবেলী এবং রানীগঞ্জ বাজারে প্রচার করা যাভাভে এই সমস্ত নিয় প্রতিপালিত 
হয়, তৎ্প্রতি দম্টি রাখা এবং প্রথম দফার লিখিত শিষয় তদন্ত ও তৎসংশ্রবে যাহা কর্তব্য শুয় তদ্রপায় 
অবলম্বন করা ইত্যাদি কাষ্যে ও উপথূক্তত পুলিশ কঙ্মচারী নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়কে বিহিত করার বাসনায় 
উহার প্রতিলিপি মন্ত্রী অফিস, রাজশ্ন বিভাগে প্রেরিত হয় । প্রথম দগ্চায় লিখিভ বিষয় অনুসন্ধান সম্পকে 
রন্দিয়াগণ দ্বারা তাকর পরিবার, মণিপুরী ও ন্রিপুরা বসতীর কাঙ্্য সম্পন হইবে । এতদুদ্দেশ্যে ইহার, প্রতিলিপি 
রন্দিয়া আলাঙ্গে পা্যান যায় এবং নিশ্নলিখিত সময়মভে ভোপধ্বনি কার বাসনায় অপর প্রতিলিপি মিলিটারী 
অফিসে স্টেট গেজেটে প্রচারের বাসনায় এক প্রতিলিপি গেজেট অফিসে পাঠান মায়। 

বর্তমান সনের কের সন্ঙ্গধে নিম্নলিখিত পূপ সময় নিদ্ধারণ করা গেল 

৩০শে আষাঢ়, শুরুবার রানি ১০ ঘটিকার সময কের আরস্ত ভইবে এবং তখনই তোপধবনি তইবে। 

৩১শে আযাঢি, "শনিবার ভোর ৫টার সময় কেরের বিশ্রাম হইবে, এভ বিশ্রাম সময়ে কেভ কেরের সীমান। 
লঙ্ঘন করিতে পারিবে শা। 

৩১শে আযাঢ, শনিবার পরব্বাহ্ ১০ ঘটিকার সময় কের আরম্ভ ভইবে। তখনই তোপধবনি হইবে । ৩ঈশে 
আধাঢ়ি শনিবার অপরাহ* ৬ ঘটিকার সময় কেরের বিশ্রাম হইবে । এই সময়ের তোপধ্বনি নাগরী পূজার পরে 
হইবে । এই বিশ্রাম সময়েও কেহ কেরের সীমানা লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। 

৩১শে আষাঢ়, শনিবার রানি ৯০ ঘটিকার সময় পুনরায় কের আরম্ভ হইবে। তখনই তোপধবনি হইবে। 

৩২শে আষাঢ়, রবিবার ভোর ৫টার সময় কের ছাড়িবে। তখনই তোপধ্বনি হইবে । 

অন্তর মেমোতে কের আরস্তের যে যে সময় নিদ্ধারণ করা হইল দিবাভাগে ভাহার অদ ঘণ্টা পক প্রতেক 
বারের জন্য খবরদারী তোপধৃবনি হইবে। 

রাত্রিতে খবরদারী তোপ দেওয়া হইবে না। ১০ ঘটিকার সময় কের আরস্ভের তোপধবনি হইবে, ইতি । 
১৩৫৪ ভ্ত্রিং ১৭ই আঘাচ 

শ্রীবিপিনবিহারী দেববম্মা শীপ্রমোদ রঞ্জন ভন্রাচাষ্য 
সেক্রেটারী চিক্ক সেরুটারী 

নে 



রাজগী ভ্রিপুরার সরকারী বাংলা 
নিদর্শন--৯২ 

ধম্্মনগর বিভাগীয় উন্নয়নকলে রাজ্যশ্বরের দান সম্বন্ধে ঘোষণা? 

প্রকতির দ্ররম্য লীলা নিকেতন ধশম্মনগরের রাস্তাসমূহ, বিদ্যালয়াদি ও সাধারণ স্বাস্থ্য প্রভূতির উন্নয়ন 
সম্পকে বহুনিধ বিষয় রহিয়াছে যাহা সম্ভবমত অদৃর ভবিষ্যতে কার্যে পরিণত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই সকল 
বিশয়ে সরকারের সভিত জনসাধারণের সতায়ত। ও সহযোগিতা একান্ত প্রশ্লোজন। এউ বিভাগের উই তিজন্ক 
কর্যনমঙের জনা আজ আমি হাল্টচিভে মং ২০,০০০, কুড়ি হাজার টাকার একটি তহবিল সব্বসাধারদ্রে 
মঙ্গলার্থে অপ করিতেটি। আমার এই উদ্দেশ্য কায্যে পরিণত করিবার জন্য জনসাধারণের একটি কহিটি 
নিম হইন নবং সরকারের অনুমোদনরুমে উত্ত, কমিতি প্রয়োজনান্নসারে ক্রমে ক্রমে উন্নতিকর কাধ্যসমূহ 
অগ্রসর হইনে। আমার প্রিয় প্রজাগাধারণ ও করম্মচারীরন্দ এই সকল সাব্বজনীন উন্নয়ন কার্যে উদ্যম ও 
উত্সাহ সহকারে ব্রতী হইয়া আমার আকাঙ্খাকে ফলবতী করিবে ও বিভাগের শ্রীবদি। করিব ইহ তাঙার 
কামনা । 

'পাচজ্যর ধমনগর বিভাগ পবিদর্শনকালে ১৩৫৪ ভ্রিপরাব্দের ৫ই পৌষ তারিখে এই বাণীর্টি অভিনন্দন সভায় লাজোগ্বর কতক 
ঘোষিত হইয়াডিল। 

নিদশন-- ৯৩ 

রাজপ্রাসাদের তোষাখানা ও সরকারী গুদাম তইতে জিনিস হাওলাত নেওয়ার নিয়ম নিধারণ 

শ্রিপূরা রাজা 

রাজধানী আগর ওল্লা 

প্যালেস সুলতান িভ্ভাগ 

প্যালেস, হতাষাখানা, ও গুদামের দ্রব্যাদি ভাওলাত সম্পকে 

মো নং ৯ 

১। প্যালেস সুলতানৎ স্টক হইতে দ্রব্যাদি ভাওলাত নেওয়ার সশগ্ প্রত্যেক হাওলাত গ্রহীতাক মং ১০২ 
দশ টাকা আফিসে জমা দিয়া হাওলাত গ্রহণ করিতে হইবে । হতাওলাভ উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উত্ত জঙ্গা 
টাকা ফেরৎ দেওয়া যাইবে। 

২। নিদ্দিষ্ট সময় মধ্যে সম্পূর্ণ ভাওলাতী জিনিষ উদয় দিতে হইবে, যদি উত্ত* সময় মধ্যে হাওলাত 
গ্রহীতা হাগলাতী জিনিষ ফেরৎ না দেয় তাভা হইলে সম্যক টাকা বাজেয়াপ্ত করা যাইবে। 

৩। সরকারী কম্্মচারী ব্যতীত যাহারা জিনিষপন্রাদি হাওলাত নিতে আসিবে তাহারা একজন সরকারী 
কণমচারী জামিন সহ আবেদন না, করিলে হাওলাত দেওয়া যাইবে না। 

৮৪ 



রাজা ও রাজখান্দান, কুলাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজসংসার 
8। কন সরকারী কম্্মচারী নিজ কাধ্যে কিম্বা অপরের কাষ্যে জামিন থাকিয়া জিনিষপন্রাদি হাওলাত 

নিগা নিদ্দিষ্ট সময মধ্যে সম্পূর্ণ হাওলাত উদয় না করিলে অথবা আংশিকভাবে উদয় হও বাকী থাকিলে 
সংসৃশ্ট আফিসে জানাইয়া জিনিষ কিম্বা মূল্য আদায়ের ব্যবস্থা করা যাইবে এবং এত দ্বিষঃ়ে সংসচ্ট উপরস্থ 
কম্মচারী সলতানৎ সেক্রেটারীকে সহায়তা করিবেন । 

%। পূর্ববর্তী হাওলাত থাকা অবস্থায় কাহাকেও পুনরায় হাওলাত দেওয়া হইবে না। 

নন ৬। সরকারী কাধ্যে হাওলাত নিয়া যদি কেহ কোন কারণে উদয় দিতে অসমথ হয় তাহা হে 
তাহাকে উপধুস্ত: কারণ দর্শাইতে হইবে অন্যথায় অনাদায়ী জিনিষের মূল্য তাহাকে দিতে হহবে। 

৭। সরকারী কয্যে জিনিষ হাওলাত নেওয়ার কালে জামিন ও জমা থাকিবে না। সুলতানৎ সেপ্রেটারীর 
বিবেচনা মত কাহারও নিকট হইতে জমা না নিয়া হাওলাত দিতে পারিবেন । প্রভুগোস্বাশী ও গাজপরিঝার 
হইতে হাওল।তী জিনিষের তাগিদ দেওয়া সত্বেও ফেরন্প্রাপ্ত না হইলে শ্রীশ্রীযৃত সাক্ষাত ৩55৩ করাহয়। 
জিনিষ ফেরৎ কিম্বা মূল্য আদায়ের ব্যবস্থা করা হইবে, ইতি, ২২।৩।৫৬ ভ্রিং 

শ্ীমোহনকিশোর দেববশ্মা শ্রাপ্রমদা রন ভট্রাচাষ্য 
সেক্রেটারী চিফ সেক্রেটারী 

নিদশন--৯৪ 

মহারাজ শ্রীশ্রীযুত্ত কিলীঠবিকুমাকিশোর দেববশমা বাহাদুরের রাজ্যভার এহণ 
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রোবকারী দরবার শ্রীলশ্রীযুভ কিরীট বিগ্রুদ কিপার দুবশরা যুবরাজ গোস্বামী বাহাদুর, জলাকে 
স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইঠি সন ৯৩৫৭ ন্নিং, তারিখ ২রা জ্যে্ 

যেহেত অদ্য রান্ত্রি ৮-৪০ মিনিটের গশহা পিতৃদেন কর্নেল মহারাজ »বীরবিরম কিশোর দেনবন্ম 
মাণিক্য বাহাদুর, জি. বি. ই, কে. সি. এস্. আই পণলোকে গমন করায় আমি খান্দানের বীভি গাবং এই 
রাজবংশের চির প্রসিদ্ধ কৃলাচার মতে পিতৃদেনের মৃত্যুর পঞ্জ হইতে ত্ত্যজ্য রাজগী ভিপরা এবং জনিচারা 

চাকলে রোসনবাদ ও অন্যান্য সমস্ত সম্পত্তির মালিক দখলদার হইয়াছি। এইক্ষণ হইতে রাজগী ও জমিচরী 
সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য সম্পর্ণরূপে আমার পক্ষে পরিচালিত হ্ইবে। 

দ্বিতীয় আদেশ না হওয়া পধ্যন্ত স্বগায় মহারাজ দাণিক্য দাহাদুরের নিয়োজিত রাজত্ব ও জমিদ।র, 
সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যযকারক ও কার্যপ্রণালী বহাল ও নলবৎ প্লাখা যায়। নিয়োজিত কার্যকারুকগণ প্রচলিত 
আইন নিয়ম ও প্রথানুসারে আমার পক্ষে সর্বাধিক কাধ্য সম্পাদন করিবেন, ইতি। 

৮৫ 



2 রাজগী ভ্রিপুরার সরকারী বাংলা 
নিদশন--৯৫ 

ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে “রিজেন্ট শ্রীশ্রীমতা৷ মহারাণী রাজমাতার ব।ণা 

আজ আমাদের রাজ্যে রটিশ সাবর্বভৌমঞ্খের অবসান হইল । তাই গ্রিপুরা আজ অপ্রীতিকর হস্তঙ্ষেপ 

হহতে মু্জ হইয়া পূর্ণ শাসনক্ষমতার নৃতন পথে অগ্রসর । এই প্রাচীন রাজ্য শতাব্দীর পর শতাব্দী তশান্তির 

ইতিহাসের মধ্যে ইহাই প্রকট হইয়াছে যে, আমরা আমাদের অম্ম্য সম্পদ স্বাধীনতা বজায় রাখিবার জান)ই 

দঢ়ভাবে সংগ্রাম করিয়াছি। স্বাধীনতার ন্যায় বহুমূল্য উপহার আজ ভারত ও পাকিস্তানবাসিদের প্রতি নাত 

হইয়াছে। আজ তাই এই উপলক্ষ সবিশেষ গান্তী্যপণ ও অম্মানজনকভাবে স্মরণীয় করিয়া ভোলা শুধু আমাদের 

উচিত নয় কর্তব্যও বটে। 

ঘদিও ভারতের নানা স্থানে সকলে এই বিশিষ্ট কালকে নানা উৎসব আনন্দে ভরপুর করিয়া তলিশার 

ধ্বস্থা করিয়াছেন; আমি আমার প্রজাবর্গসহ আজ পূর্ণ উৎসাহে তাহাকে বরণ করিয়া লে পারিতেছি না। 

কারণ আমাদের প্রাণের অধীশ্বর আজ আমাদের মধ্যে নাই। কিন্তু আমার এই মাগ্র সান্ধনা যে আপনারা 

সকলে আমার এই শোকে অংশগ্রহণ করিয়াছেন । 

বজেই আমার প্রতি যে গুঞ্ দায়িত্ব অপিত হইয়াছে, তাহাতে কেবণনান্ী আপনাদের ভাহানুর্ভতি নহে, 

সক্রিয় সহযোগিতা আমি আশা করিতেছি। ও 

আপনারা অবগন্ড আছেন খে, আমার নেতৃত্রে সাজের কাধ্যভার পরিটাভ্রনা৮। একটি “রাজ প্রভিশিধি 

শাসন পরিষদ” ( 0০/০] 91 1২০8০7৩১ ) গঠিত হ্ইয়াছে। কিন্তু আপামর জনসাধারণের অভিপ্রায়ানুযায়া 

আমি এথন হইতে আমার ফেহাস্পদ পুত্র ত্রিপূরেধর ধীশ্বীঘত মহারাজ কিরীটবিব্রুনকিশোর দেববশর্মা মাণিক! 

বাহাদুরের পক্ষে “রিজেন্ট” অথবা “রাজ প্রতিনিধি" পদ গ্রজ্ণ করিতেছি। আমার স্থির বিশ্বাস যে, আমি 

আপনাদের পর্ণ আস্থা ও আনুগতালাভে বঞ্চিত হইব না। আপনাদের শত্তিন্র মধ্যে আমার শশতা। আপনাদের 

ভালবাসা ও 'অনুরন্তির উপরেই আমি ভবিষ্যতের সুদৃঢ় ভিত্তি গঠন করিতে পারি বলিয়া আশা লাখি। 

স্রগীয় মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর তাঁহার স্নেহ ভাজন প্রকৃতিপুঞ্জের জন্য শাসন সংস্কার নিদ্দেশ করিয়া 

ছিলেন, তাহাই কার্যকরী করা আমার প্রাথমিক কম্তবা। থে শাসন সংস্কার বাবস্থ। তিনি গঠ ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দে 

ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাভা বিশ্বযুদ্ধের অত্যাবশ্যকীয় ব্যবস্থায় কাধ্যকরী হইতে পারে নাই। যদিও এই সব্রবগ্রাসী 

বুদ্ধ ১৯৪৫ খীষ্টান্দে বিরতিলাভ করিয়াছে, কিন্তু সবর্বদেশে আর্িন অসঙ্গতি পূর্ণভাবে চলি: থাকায় এতব্গল 

শাসন সংস্কার সম্বন্ধে অভিনিবেশ দান করা সম্ভবপর হয় নাই। এই নব শাসন সংস্কারের ম্লভিভ্তিতে প্রাথমিক- 

ডাবে বহু বিষয়ে নিয়োজিত থাকিতে হইতেছে । হতিমধো আমার পুন্রতুলা বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজাধন্দও কতিপয় 

পরিবর্তন উপস্থাপিত করায় সেসমস্ত বিষয় বিবেচনাধীন আছে। আমি আমার প্রজারন্দের সহনশীলত।র ও 

অনুরভিত্তে নিজে সবিশেষ আনন্দিত। আমি আজ দৃঢ়ভাবে আপনাদিগকে আশ্বাস দিতে পারি যে, গ্রাম্য প্রতিনিধি- 

ভিত্তিতে যাহাতে সব্সম্প্রদায়ী শাসন ব্যবস্থা প্রবতিত হয়, তণ্প্রতি আমার পূণ দুচ্চি খাকিবে। এই সংস্কার 

ব্যবস্থা যাহাতে অতি সন্ত্রতার সহিত নিষ্পাদিত হয় ভজন্য জনপ্রতিনিধি ও বিশিষ্ট আইনজগণের সহিত 

ঘথাসময়ে আলোচিত হইবে । 

কিন্ত আমার এই আন্তরিকতার নিদর্শনস্থরাপ “কাউল্সিল অব রিজেন্সির” পরামর্শ অনুযায়ী আশি অত্যন্ত 

আনন্দের সহিত ঘোষণা করিতেছি--বন্তুমানে তিনজন বেসরকারী মন্ত্রী-দ্ুইজন হিন্দু ও একজন মুসলমান মন্ত্রী- 

পরিষদে নিয়োগ করা যাইবে । অবশ্য বিভিন্ন শ্রেণীতে যাহারা বিশিষ্ট প্রভাবশালী তাহাদের মধ্যে হইতেই 

মন্ত্রীন্রয় মনোনীত হইবেন। 

আর একটি বিশেষ বিগয়-রাজধানী ভাপর তলায় যাহাতে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ স্থাপিত হয় 

ঠদ্বিষয়ে দ্রিপুরা গভর্নমেন্টের প্রতি বিশেষ নিদ্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। কলেজের স্থান নিদ্ধারিত আছে। কেবল- 

মান্্র স্রহৎ অন্রালিকাটি প্রায় সমাপ্তির পথে আসিয়া পৌছিয়়াছে। কতিপয় বৎসর যাবত জনশিক্ষা সম্প্রসারণে 

বিশেষ চেস্টা চলিতেছে । বর্তমানে নয়টি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, ইহার মধ্যে একটি কেবল বালিকাদের জন্য, 

৮৬ 



:. কাজা ও রাজখান্দান, কৃপাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজসংসার 
২৫টি মধ্য ইংরেজী ও ২৫০টি প্রাথমিক বিদঠালয় রাজ্য শধ্যে ছড়াহয়। আছে। উম্চশিক্ষার আকাঙ্খা আঁধ- 
বাসিদের মধ্যে প্রবলভাবে অনুভূত হওয়ায় কালেজিক শিক্ষা পূনজীবিত করিয়া সংশোধিত ব্যবস্থায় আনয়ন 
করা হইতেছে। সব্বপ্রসারী প্রাথমিক শিক্ষাকে কার্যকরী করিয়া আমাদের শিক্ষাকে রাজ্য মধো পর্ণ ঝারিতে 
ইহাই একমান্র উপায়; অন্যথায় শিক্ষা পদ্ধতি বাল্বগার ইমারতের তুল্য হইবে । এই কারণেই আমি আও মার 
উপদেম্টাদের সহিত একমত হইয়া এখনই কলেজের ক্লাশ চাল করিবার নিমিও উদগ্রীব ভইয়ছি। এই ব্যবস্থায় 
ব্যয়বন্ধানও বর্তমান বর্ষের বজেটে ধরা হইয়াছে । আমি আনন্দ সহকারে আরও জ্ঞাপন করিতেছি যে. কলেজের 
নিমিভ্ত চাকুলা রোসনবাদ তহ্বিল হইতে আমার স্বগতঃ স্বামীর সমৃতির উদ্দেশো এক লক্ষ টাকা বিশেষ বৃত্তি 
হিসাবে দাণ করা যাইতেছে। 

পরিশেমে-এই দুর্যোগ সশয়ে-আমি আপনাদের সকদের শুভকা।মনা করিতেছি এবং শী শা ভগবৎ পাদপদেশ 
আমি সব্বদা আপনাদের সহিতই আন্তরিকভাবে ওভ প্রার্থনা করিতে হত খাকিন, ইতি । সন ১৬৩৫৭ ত্রিপুরাব্দ, 
তারিখ ২৯শে শ্রাবণ ১৫ই আগনঞ্ট, ১৯৪৭)। 

শীণ১ধ-শপ্রতা পেব। 

সহার।শী র্রিজেল্ট অব ভ্রিপরা। 

নিদশন--৯৬ 

“রিজেন্ট? পদ গ্রহণে রাতাখ।ত। কাঞ্চনপ্রভা দেবার খে ষণ। 

খধউন্সিণল অব গ্রিজেন্সী, হিপরা। পা 

আ।দাশ নং ১৪ ওপ্রিখ ঠেহ শাদ্র, ১৬৫৭ নিগপা।ক। 

প্রজারন্দের গমবেভ ইচ্ছাকে পর্বন করিভে ব্রিটিশ আব্বভোমতেপ অবসানে নিজল আছি ঠরিজিন্ত 

অথবা “রাজ প্রতিনিধি” বলিগ্া ঘোষণা করিতেছি । অনুমোদিত নিয়মাধীন আমায় পরাগশদাতা ভিজবে এবং 

শাসন সংরক্ষণে মঞজরীকতঙ ও প্রচারিত কার্যানিব্বাহক ক্ষমতান্যায়ী “পিজেনসী কাউন্সিল” এরা কাহায অব]াহত 

থাকিবে। 

শাসন সংস্কার পর্ণভাশে প্রবতিত ও প্রচলিত হইবার পরও শরিজেন্সী বশউল্সিলা" এর আুদতা অব॥হত 

থাকিবে কিনা, তৎ্বিষয়ে অতঃপর চূড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত হইবে, ইতি। 

শ্রীক।ঞ্নপ্রতা দেবা 
র্িজেন্ট-উন-কাউন্সিল। 
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ৃ রাজগী ভ্রিপূরার সরকারী বাংলা 
নিদশন--৯৭ 

রাজকীয় “দেবাজ্ঞা' মোহর গ্রহণ ও প্রচলন 

1৩ 1১. 108৬1 

১3857 

৬1910010171 136801)( 

রাবকারী নং ৯৯ 

দরবার বিষম-সমর-বিজগ্লী নহামহোদয় পথণশ্রীযুক্ত' ভ্রিপুরাধিপতি হিজ হাইনেস, মহারাজ মাণিক্য 
কিরাটবিরুমকিশোর দেববশরমা বাহাদুর পক্ষে রিজেন্ট শ্রীশ্রীমতী বমঞ্চনপ্রভা মভাদেবী, এলাকে স্বাধীন 
ভ্রিপরা, রাজধানী আগর ভলা, ইতি । সন ১৩৫৭ ভ্রিপুরাব্দ, তারিখ ২৩শে অগ্রহায়ণ । 

এরাজো এবং চাকলা রোসনাবাদ গং জমিদারী চশাতালকে হগোলোকপ্রাপ্ত মহারাজ মাণিকা বাহাদুরের 
রাজত্বকালে যে “শরীক আজ্তা” মোহর প্রচলিত ছিগ, ভদীয় স্বর্গারোভণের পর হইতে এ মোহরের পরিবত্তে 
এপক্ষ কর্তক "শ্রীশির আজ্ঞা” মোহর গৃহীত ও প্রচলিত হউয়াচে। অতএব দলিল ও কাগজাতে এপক্ষ গুহীত 
“শ্রীশিব আজ্ঞা” মোহর ব্যবহাত হইবে, ইতি। 

নিদশন--৯৮ 

“কাউল্সিল অব র্িজেন্সি' রহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে রিজেন্ট রূপে রাজাশাসনভার গ্রহণ সম্ভন্ধে 

০. 102 

€. 1১. 106৬1 

27.9.51 ্ 

কাউন্সিল ভব রিজেল্সি, প্রিপুরা 

রোবকারী 

দরবার [শষম-সমর-লিছায়ী আতালহ্োদহ। পঞ্শ্াধুদ নিপলাধিপহি হিজ হাতনেস মহারাজ নাণিকা 
কিরীটবিক্রমকিশোর দেপনঙর্মা লাহণদুগ পঙ্ছেে শনিদজ্রল্টা" গরপং "কাউলিসিল আন পিজেন্সির" প্রেসিডেন্ট ভার 
হাইনেস মহারাণী শ্রী্ীমহী বহর্ীনপ্রন্ঠা মভাদেকী, গ্রনাল স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা,, ইভি। সন 
১৩৫৭ গ্রিপূরাব্দ, তারিখ ২৭নো “পীষ। | 

যেজেত ন্িপুরা শ্টেট গেজের ৯5? ঘ্রিং ১২শে শ্রাসণ তারিখের লিশেষ সংখ্যায় ঘোষিত এবং এ 
ননের ৫ই ভাদ্র তারিখের শ্টিট গেনজটে 52 নং আদেশ দ্বারা অনসুত “কাউন্সিল অল রিজেল্সি” রহিত- 
ব্ুমে ত্রিপূরা রাজ্য ও সংসৃষ্ট জঙ্দারী গংএর খশতীয় শাসন কাধ্যাদি সু্ভাবে পরিচালনের নিমিত্ত এখানে 
একক “রিজেন্ট” স্বরূপে সন্পূণ পাজক্ষমতা আহার স্বহস্তে গ্রভণ করা অত্যাবশ্যক বিবেচিত হইতেছে। 

৮৮ 



হইতে পূর্বোক্ত “কাউন্সিল অব রিজেন্সির” রহিত করা হইল; এবং আমার পরম স্সেহাস্পদ' পূত্র ভ্রিপ্রেখর 
পঞ্চশ্রী মহারাজ কিরীটবিক্রমবিশেরি দেববশ্্মন মাণিক্য বাহাদুর স্বয়ং রাজক্ষমণ্া পরিচালনে ঝজ্য ও 

* রাজা ও রাজখান্দান, কলাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রাসাদ এবং রাজসংসার 
অতঞএখ মহামান্য ভারত গভর্নমেন্টের অনুমোদনমতে এতদ্বারা ঘোষণা ও আদেশ করা যায় যে, অদ্য 

তর 

সংসৃল্ট জমিদারী গংএর শাসনভার গ্রহণ করা সাপেক্ষে এক্ষণে একক “রিজেন্ট” স্বরাপে রাজগী ব্রিপুরা 
ও সংস্ষ্ট জমিদারী ঢাকলে রোসনাবাদ গংএর শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যা ও ৩৭সম্পকিত সম্পূর্ণ রাজ 
ক্ষমতা মণকন্তুক পরিচালিত হইবে। 

প্রকাশ থাকে যে, “প্রেসিডেন্ট রিজেন্সি কাউন্সিল”, "রিজেন্ট-ইন-কাউন্সিল” রিজেন্ট" অথবা রিজেন্ছ 
মহারাণী বা অপর যে কোনও আখ্যায় মণ্কত্তুক ইতিপরেে যে সমুদয় আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে ভণুসমস্ত সম্পণ 

বলবৎ রুহিবে ও প্রবল গণ্য থাকিবে । 

ছু 

মহামান্য ভারত গভনমেল্টকে জ্ঞাপনের বাসনায় এবং বর্রাজ্য ও জমিদারী হধো সননত্র প্রচারের নিমিভ 
ন্ 

নিদশন--৯৯ 

রাজ্য ও জমিদারীর সবন্ধ শহীদ দিবস প্রতিপালন উপন্ঙ্গে মহারাণা ভ্িজেন্চেছ ছোষণা 

৯ 1১. 199৬1 

10.10.5১7 

চাহ]রাণী লিজেন্ত 

ঘোষণা 

মাগামী ২৬শে জানয়ারী ভারতের বিভিন্ন স্থানে শভীদ দিলস পাভিঠ ভতলে। হাঝাতর মনলব্ধ আাধীনতার 

পরিপ্রেক্ষিতে গ্র দিবসের সমধিক গুরুতর রহিয়াছে । 

নন পণ্য দিবসে, জগতবরেণ্য মহাত্মা গান্ধীর প্রতি অন্তরোধসারিত শদ্ধাপণপূর্বক সেই আন্গত্যাগা 

শহীদগণদের কথা সকলে স্মরণ করিবে, যাহারা ভারতেন স্বাধীনতার বেদীমু জর জীবন উদ্সগ করিয়। চির- 
স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। এ বিশেষ দিবসে সকলের পুনঃ প্রতিদ্ভাবদ্ধ ইয়া এই সঙ্কদ্ধে দুর হইতে 

হইবে যেন স্শৃঙ্খল প্রচেষ্টা দ্বারা ভারতের অতীত গৌরব আমরা পুনরোড্।সিশ করিতে পা্ি। 

অতএব এ দিবসে ভারতের সব্বতোমৃখীকল্যাণ কামনায় ও আত্মত্যাগী শহীদগ এর স্্নণে ওই রাজ্য 
ও জমিদারীর সব্বন্র সকল ধর্মস্থানে, স্ব স্ব ধশ্মবিশ্বাসানূষায়ী প্রার্থনাদি এবং শাপ্তিপূর্ভানে শাভাযান্রাদি ও 

আলোক সম্ভার অনষ্ঠান হওয়া এপক্ষের আকাঙ্খিত, ইতি। সন ১৩৫৭ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ১০ই মাঘ। 
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রাজগী ভ্রিপূরার সরকারী বাংলা 
নিদশন--১০০ 

ভারতের স্বাধীনতার বপূতি উপলক্ষে মহারাণী রিজেন্টের বাণী 

আমার প্রিয় প্রজারন্দ, , 

স্বাধীন ভারতবষের আজ একট বছর পূর্ণ হল। স্বাধীনতা একদিন শৈশব অতিগ্রম করে তারুণ্য 
উদ্ভ্বন হূয়ে উত্বে--ভারতবর্ষের ভাস্বর মৃতি হ্য়ত বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করবে--কিন্ত প্রতি মুহ্ত্তেই একটি 
ব্যথা ভার মনে জাগ্রত হয়ে থাকবে-ভারতবষ, স্বাধীন ভারতবর্ষ--ভুলতে পারবে না যে, অতি শৈশবেই সে 
পিতৃহীন হয়েছে । স্বাধীনতার প্রথম বছরেই আমরা জাতির জনক, অহিংসার প্রতীক মহামানব মহাজ্মা গান্ধীকে 
হারিয়েছি । জাতি সংগঞঠনেই তিনি আত্মাহতি দিয়েছেন--স্বাধীন ভারতবষ একথা ভুলবে না বা ভুলতে পারে না। 

দর পূর্বাঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিবাসী আমরা, তবু আজ নিজেদের আর সন্কীর্ণতায় আবছ'। 
করে ভাবতে পারিনে--স্বাধীন ভারতবর্ষ আমাদের মন থেকে ক্ষুদ্রতার সঙ্কীণতার ছায়া মুছে দিয়ে এক বিরাট 
আলোর প্লাবনে আমাদের অবগাহন করিয়েছে । বিরাট ভারতবর্ষের হাদস্পন্দন আজ আমরা নিজেদের হাদপিণ্ডে 
অনুভব করতে পারি। দেবতার স্পর্শের মতই এই স্বাধীনতার স্পর্শ। তাই স্বধীনঙার বেদীমূলে আমাদের 
প্রণাম। প্রণামে আমাদের সকলের ভন্তি' লুটিয়ে পড়ক--আর কম্মশত্তি উদ্দীপ্ত হউক । স্বাধীনতা রক্গার ভার 
আজ প্রতোক ভারতবাসীর। আমাদের প্রেরণা, আমাদের প্রযত্, আমাদের প্রচেষ্টা স্বাধীনতার মুণ্ডিকে রূপায়িত 
করবে-আমাদের উৎসাহ আর দৃঢ়তা তার দেহরক্ষী হয়ে দীড়াবে। . 

স্বাধীনতার প্রথম জন্মবাষিকীতে আমাদের আর কোন অনুভব নেহ-ক্োন শপথ নেই, শুধু অচল অটল 
অবিচল নিষ্ভায় ভাবতে হবে প্রাচোর জননী ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন । 

হে আমার প্রজাপ্নন্দ, আজ আমি অনিবাধা প্রয়োজনে ভোমাদের সকলের সহিত রাজধানীতে মিলিভ 

ভয় এই আনন্দোৎসবে যোগদান করতে না পারায় আন্তরিকভাবে দুঃখিত, তবে ভগবানের নিকট আমার 
গ্রকান্তিক প্রার্থনা, আজকের দিনে গৌরবময় অনুষ্ঠান সব্বাঙীণ সাফণ্য লাভে যেন বঞ্চিত মা তয়। 

জয় হিন্দ। 

বমাম্প, ন্িপুরা হাউস, কমিকাতা। কে, পি, দেবী 

(১৩৫৮ শ্রিং) প্রিপুরার মহারাণী রিজেন্ট 

নিদশন--১০১ 

ভারত-গভর্ণমেন্ট কত.ক ভ্্িপূরা রাজ্যের শাসন গ্রহণ উপলক্ষে ত্রিপ্রার প্রজারন্দের 
উদ্দেশ্যে ্রাশ্রামতী রিজেন্ট মাতা মহারাণী মহাদেবীর বাণী 

আমার প্রিয় প্রজাধ্নন্দ, 

এই সুপ্রাচীন ভ্রিপুরা রাজ্যের শাসন ও সংরক্ষণের সম্পূণ ভার শ্রীশ্রীমান মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর 
বর্তমান অপ্রাপ্ত বয়স্কবিধায় তৎপক্ষে আমিই আজ ভারভীয় যুত্তচরান্্রের কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্রের হস্তে সমর্পণ 
করিয়া দিলাম। ভ্ত্রিপুরা রাজের এবং ন্রিপুরার অধিবাসিগণের ভবিষ্যৎ প্রগতি এবং প্রকৃত মঙ্গল 
সম্বন্ধে, সম্যক ধিবেচনা করিয়াই আমি এই অভিনব এ্রতিহাসিক পরিবর্তনে সংশ্লিষ্ট হইয়াছি, আশা 
করি আপনারা আমার এই গুরুহপূর্ণ সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য সম্যক উপলব্ধি করিয়া সমর্থন করিবেন। 

90) 



তে 

| 1 
11642158102 ৮৮খ২৪)৮ উড 205৯2 1১০৩ 2515) 11 25212515115 ৯৪১১১15৮11৮ 10810518808 2081425 
ঈ, [861৮ 5 1525 126] 5455525815১ 5।৮1৯৩ ১৪১৭৪১৮1215 5215৮118156 5155)115 51015201815 ৪5 & 

| 1১2৩৮ 1150 উহ 11510828128 15215 ,0721110111, 009 1540191171.. 1221 (ঃঘাছি 2৩৭) ৮৮৮৮৪) 31505 52817 
৮০৯1৪, 233 1151৮21 11এ5)ই) এ) ৮ 05808]108 14 81056 (খোজ ৮০৭) ৮৪2) ৮৭৪৭ ৪৯ছি ১৯ 
|51122৯14 151৮৮ 81৮9 (চি িহি5] 1515 915৭ (রাজ ১৫৭৭) ৮৮৮5৪] 2ইব (8885) 80104 খু সি 22] ৭ 

| 2 28)6]2 15115158051 1151145) (04158 56012) 1018১ ভা | ছহ্রু) 1৯৮1৮511215 ৮12 ৮2121501514 
/:475%]1৮ (518) 1155 15811151518 912৮1 157৮] ২2152৯]15৯৮ ১৯ উিউউ 18105 15152015182 4612 10052150811 ৮382515৮5 
7980151551101551- 115515015৮৮ (৮1218 22162 18112 ৮8111581816 1৮512 5815112552152106 15801015811 

1181 214110৮ 2115567 0551৮ 9 
11155 2118৭1- 14815 

| 2:11 219) ৮৮7খ2]12 ৮115782 গুহ ওইঠভ ৮৫১] 2295 0৮12 581 
। 21 21581] 915181818৮5 1৮ 18৮2 ৭ 

৮ শশী পপ আজ | সী পপি পাপী বস পপ? পপ 

২ 

৩) 

47 

(৮4৫7 49] ৪৫৫ "৮৮:৯৪ ইভ 
41152515112 

১] ৫9৫৫16148২1 2] 428১৯ 
181515 71125125104 1051141৮০৯০ এএএ ছি 431028148৮5 080 14৯৮ ০৬৭৮ 
155) 9152৯ 2808 1512281528৮ 8৮1১১4৪৮১০9 12805 ১৯55) 1105 ৮ 51506 151145119 
2751৯ (21512151542 92005 5811৮2৩0216 982৮ 05112 1 ৫৮ ছি 18 1502 (52 158211551২5 
14815 12058012182 2৮158180141 205 0215 ১৮ 5181৮145৩15 1185 1115 

1 1০1155) 21৯ 11112 ইউ ৮৪৯8 85255] ১৮116) 8৯ 511)45112 3208৯16 ১৯৮12 

সাত 14211515246 1৮54৮ 8 ১ইড 0 ই 050 ৪৮৩ 821145116 222015805 20042 2218৯2 
ইন (৬৩ ১৮621145116, ১৩1৮০ 21858) 1511582৮ ৮০7৮৪, 1৮৫ 1৮5] 5/5:৯21151)2 7516) 10815 ও 

ডে | 1হটই 21৩৮)০ 151১1 (242৮0 ডা 2853105 18124৯16. 40102 1৮5) 1 14৮)৮11) 2:215118 11521৭ী 
ছি) ৯১151 8121 51৮৮51151145115 1018৯] 8৮ ১11৩115 1 তই531০ ৯0১1151 ৫1916 101801ই 155] 

১115৯1০4619 ১৯৮ 8৫104128015 15 21৮4 চি 9141৮ 25251 5,151 





তৃতীয় অধ্যায় 

€(পজা সাধারণ : ধম, সম্মাজ, সংস্কতি, প্রথা। ইত্যাদি ) 





প্রজাসাধারণ : ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, প্রথা 
নিদর্শন--১ ূ 

রাজধানীতে উচ্চৈঃস্বরে অশ্লীল গান গাওয়া নিষিদ্ধকরণ সম্পকে 

খাস আপীল 
গোর 1৬] 1২. [২9১ 

রোবকারী কাছারী খাষ আপীল আদালত এলাকে রাজণী পর্বত স্বাধীন ভ্রিপুরা অধিবেশিত 
শ্রীযৃত রাজা মুকন্দরাম রায় বিচারক | ১২৮৭। ৩ অগ্রাহয়ণ 

নৃতন হ্াবেলী ও পুরান আগরতলায় রাজবাটী ও ঠাকুরলোক ও অন্যান্য ভদ্রলোক ও গুহস্থলেক বাড়ীর 
এবং বাসার নিকট কোন রাস্তায় রান্রিতে কি দিবাতে যে কোন সময় কোন বাতি, কি ব্যক্তিগণ বিদ্যাসুন্দর 
প্রভৃতি কোন প্রকারের অশ্লীল গাহান উচ্চস্বরে করিয়া গমন না করার পক্ষে নিষেধস্চক আক্তা প্রচার করা 
মাবশ্যক। এতাবেতা 

টি ছকৃম ভইল থে 

সব্বসাধারণের জাপন জন্য ছোষণা দ্বারা নৃতন হাবেলী ও আগরতলার বাজারে ও অন্যান্য স্থানে 
উপরোক্ত মম্মে নিষেধ-সচক আক্তা প্রচারাথ অন্র রোবকারীর একখণ্ড প্রতিলিপি অধস্থ ফৌজদারী আদালতে 
প্রেরণ করা যায়। প্রকাশ থাকে যে নিষেধ আক্তা প্রচার হওয়ার পর কোন ব্ত্তি এরাপ স্তানে অশ্লীল গাহান 
ইত্যাদি করা প্রকাশ হইলে এ বাতি ১৫ পনর দিবসের অনধিক কাল শর কি দিনাশমে কোন একপ্রকার 
কয়েদ ও ১০ দশ টাকার অনধিক অথদত্ড হইতে পারিবেক। ইতি 

*বিষয়বস্তূুচির অসাধারণত্ব এবং ৬1০(017101। 080 এ বঙ্গদেশের শিক্ষিত অভিজাত সঙ্গাজে বিশেষতঃ ব্রাঙ্মসমাভে যে শ্লীলতা- 
অশ্লীলতার প্রভাব দেখা গিয়াছিল সদূর ভ্তিপরার অভিজাত সম্প্রদায়ে তাহার অনপ্রবেশ। সমাজকে নীতিবোধের শিক্ষা দেওয়া 
সম্বন্ধে সরকারী প্রচেষ্টা । 

বিদ্যাসন্দর প্রভৃতি এবং আখড়াই এবং হাফ-আখড়াই সংগীত এ অঞ্চলেও যে জনপ্রিয় হুষ্টয়াছিল এবং তাভা যে 
রুচিজান সম্পন কষ্টির বিষদষ্টিতে পতিত গ্রিল তাহার একটি প্রশ্নাণ। 

নিদর্শন-২ 

দাস-দাসী-ক্রয় বিক্রয় অথবা বন্ধক দেওয়া নিষিদ্ধকরণ+* 

সদর কাছারীর 
মোতর 

ঘোষণা পন্র 

অদ্যকার আদেশানুসারে সব্বসাধারণের জাপনাথে নিশ্নলিখিত বিষয় ইহা দ্বারা ঘোষণা করা হইল। 

১। কেহ কোন ব্যক্তিকে দাস ও দাসী বলিয়া ক্রয় কি বিক্রয় করিতে অথবা বন্ধক দিতে কিংবা 
রাখিতে পারিবে না। কোন ব্যক্তির গৃহে এ প্রকার কেহ কৃতভাবে অথবা বন্ধক স্বরূপে থাকিলে যদি সে আপন 
ইচ্ছানুসারে এঁ অবস্থা এড়াইয়া যাইতে চাহে তবে তাহাকে এঁ গৃহস্বামী কোনরূপ আবদ্ধ রাখিতে পারিবে না। 

৯১৫ 



রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 
* ২। এই ঘোষণা প্রচারের পৃব্বে যদি কোন ব্যক্তি কাহার নিকট নগদ টাকা গ্রহণে বিক্রীত কি বন্ধক 

স্বরাপে থাকিয়া কার্যে নিযুক্ত থাকে ও এক্ষণ সে এ অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া যাইতে চাহে তবে সে যত 
সময় কার্ধা করিগ্নাছে তত্বান্তে বালক হইলে বাষিক ১২. বার টাকা এবং বয়োধিক হইলে বাষিক ২০৭ 
বিশ টাকা হিসাবে এ গহীত টাকা মধো বাদ পড়িয়া আরও কিছু পাওনা থাকিলে তাহাকে এ অবশিন্ট টাকার 
পরিবর্তে উত্ত নিয়মমত আর যতদিন আবশাক হয় ততদিন তাহাকে চাকর স্বরূপ খাটিতে হইবে। 

৩। এই ঘোযণা প্রচারের পর কোন ব্যক্তি কর্তক ১ এবং ২ দফার নিয়মের বিরুদ্ধে আচরণ হওয়া 
প্রমাণিত হইলে দণ্ড সম্বন্ধীয় যে বিধি এইক্ষণ প্রচলিত আছে কিংবা উত্তরকালে প্রকাশিত হইবে তদন্সারে 
ক্ষমতাপনন বিচারাদালতের দ্বারা দণ্ডের যোগ্য হইবে। 

৪। পরস্পর সম্মতির সহিত অগ্রিম বেতন কিংবা মাস মাস বেতন দেওয়ার নিয়মে চাকর অথবা 
চাকরাণী রাখার প্রথা পর্বাবপি আছে তাহা রহিত করা এই ঘোষণার উদ্দেশ নহে। কৈবলমান্র প্রয়োজন মে 
এতৎ সম্বন্ধে বন্তমান রীতি কিংবা ভবিষ্যতে প্রচারিত বিধি অনুসারে উভয়ের মধ্যে চুক্তি নিদ্ধানিত থাকিবে 
পর চত্তিম্র শ্যাদ ৩ তিন দিবসের অধিক হইবে না কেহ অবৈধভাবে গর চভিন ভঙ্গ করিলে এই স্বাধীন রাজো 
স্থাপিত উপঘুত্ততর আদালত দ্বারা চিৎ প্রভিপালনের উচিত উপায় অবলঙ্গন করিতে পারিবে । ইতি সণ ১৯৮৮ ভ্রিং 
তারিখ ১৭ই আষাঢ। 

1111500100, ি01) 1২০১ 

খায় আপীল বিচারপর্ডি - 
শী | পা ০ পপ ৰ্আ শি 

* তত্কালীন সমাজ বাবস্থায় একটি বিশেষ উলেলখযোগা সংস্কারের পদক্ষেপ । 

নিদশন--৩ 

দেবকা্ পিতৃকাথ ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপ মধ্যমপ্রভুর১ তত্বাবধানে সম্পাদিত হওয়া সম্বন্ধে অনুজ্ঞা 

[3 0. 106 
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[দেব ও পিতৃকার্যয ্মুতিসম্মত ক্রিয়াকলাপের এবং তদনবর্তী ব্রাঙ্মণ সম্বন্ধীয় সামাজিক, ব্যবহারিক 
€ শাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদি কারা পূর্ব কুকলের কল ভ্রামীলে ছিল । যদিও উতভ্ত ক্রিয়াকলাপ সুচাররূপে সম্পন্ন 
করার ভার এখনও সাধারণত শাথুত উমাকান্ত ভট্রাচা্য রাজপত্িতের প্রতি, তথাপি তাহার নির্ভর অপেক্ষাক্ 
উদ্ধতন পৃব্বণত নাস্ত রাখা প্রয্নোজলীয বিবেচনা ভওয়াতে নিশ্নলিখিত নিয়ম করা গেল। 

১! যে সমস্ত দেব পিতু ৬ সমৃতিসম্মত কাধ্য এবং ভদনূবস্তী ব্যবন্ারিক ব্রাহ্মণগণের সামাজিক ও 
মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের প্যসস্থা দিবার ও দিনাবধারণ প্রভূতি কার্য করিবার ভার কেবল শ্রীযৃত উমাকান্ত ভট্টাচার্য 
রাজপশ্ডিতের উপর আছে, এ্রউ গেলো প্রচলনের তারিখ হইতে সেই সেই ব্যবস্থা অথবা অপরাপর সমস্ত 
কার্য উন্ত রাজপণ্ডিত শ্রীলম্রীযুত মধামপ্রভূর ভাধীন থাকিয়া তাঁভার সম্মতিসচক দত্তখত ও আদেশমত 
করিবে। 

২। উক্তক্রিয়াকম্্ম ও অনুষ্ঠানাদির জন্য লোক নিব্বাচন অথবা পরিবর্তন করিতে হইলে শ্রীলশ্রীযূত 
মধ্যমপ্রভুর আদেশ শ্রীযুত রাজপশ্ডিতের গ্রহণ করিতে হইবে। 

৩। উক্তরূপ ক্রিয়াকলাপ ও অনুষ্ঠান সম্পকিত যে সব রিপোট এপক্ষ সাক্ষাৎ উপস্থিত করা রাজ- 
পঙিতের কর্তব্য তাহাও শ্রীলশ্রীযত মধামপ্রভর মতামত সহ উপস্থিত করিতে হইবে। 

৬ 



টি , ._,  প্রজাসাধারণ : ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি,» প্রথা 
8। শ্রাদ্ধাদ সমস্ত ক্রমে স্বর্ণ রৌপ্য জহরত প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ও পণ্তিতগণের মধ্যে বিতরণ করার 

যেরূপ দেশপ্রচলিত প্রথা আছে অথবা এপক্ষের অভিপ্রেত হয় তদনূরূপ বিতরণ শ্রীলশ্রীযূত মধ্যম প্রভু করিবেন। 

ট। উল্ত ক্রিয়াকলাপ উপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণিত।দির নিমন্ণপত্র শ্রীলশ্রীযৃত মধাম প্রভুর সম্মতিস্চক 
দস্তখত যুক্তে অথবা মোহরাঙ্কিত হইয়া প্রচারিত হইবে। রাজপন্তিত ভাভাতে দস্তগত বগরিয়া শীলশীযূত মধ্যম 
প্রভুর দস্তখত বা গোহরাঙ্কন জন্য উপস্থিত করিবেন । " 

৬। ঘযদি' পুরোহিত দৈবজ্ঞ ও দৈবকার্যে রত ব্রাহ্মণগণ মধো কেহ উত্ত দেব পি পড় কিংবা স্মতিবিতিত 
অথবা তদনুবস্তী মাঙ্গলিক প্রাঙ্মাণগণের সামাজিক ব্যবহারিক অনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়া জিম্ধার বাধ্য সচারুরূপে 
সম্পন্ন করিতে দোষাবভ তাচ্ছিল্য ও ওদাসিন্য প্রদর্শন করে অথবা এরাপ কার্ধা করে যাহার জন্য দণ্ড হওয়া 
আবশ্যক তাহা হইলে শ্রীলশ্রীযুত মধ্যমপ্রভূ জরিমানা কিংবা অতি গুরুতর স্থলে সঙ্পেন্ড পর্যান্ত করিয়া এপক্ষ 
সাক্ষাৎ রিপোর্ট দ্বারা জানাইতে পারিবেন। 

নগঞর্য্য পরিণত হওয়ার কারণ এই মেযোর একখ্ড প্রতিলিপি মন্ত্রী আফিসে পাঠান যায়। মন্ত্রীর কর্তব্য 
হইবে যে সম্পকিত আফিস হায়েং ইহার এক ১ খন্ড প্রতিলিপি প্রেরণ করে। ইতি সন ৯২৯৭ ত্রিং তারিখ 
৯২ই আষাঢ। 

২0010 [২2110 (110৭1) 

৭৬1০(71 

৯ আগরতলা সহরে অবস্থিত রাজগুরুগণের বাড়ী শীপ।2 অথবা প্রভুব নাডী নাম আঙাত। রাজণুর গোবিচ্দলাল পন্ভুগোস্বামী 
₹৪কালে মধ্যমপ্রস্ত নামে পবিচিভ ছিলেন। 

». সম্পকিত আ।ছিস ভামে 001 6110০5 00110৮71051 

নিদর্শন--৪ 

শতীদাহ নিষিদ্ধকরণ* 

7 ০0 10717 

রোবকারী স্বাধীন ন্লিপূরা, দরবার শ্রীশ্রীযূভ মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুর 
যান ৯২৯৯ শ্রিং, তাং ৮ই জোষ্ঠ 

যহেতু জানা যায়, এরাজোর পাব্রবতীয় প্রদেশের কোন কোন স্যানে সতাঁদাহ অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে লয় প্রাপ্ত 
তয় নাই। অতএব তাহা রহিত করা আবশ্যক। সেমতে 

ছকুস হইল হে-- 

এতদ্বারা উল্লেখিত সতীদাহ প্রথা রহিত কর। যায় ও এই আদেশ প্রচারের ভারিখের পর হইতে 

এই আদেশ লঙ্ঘনক্রমে কোন স্থানে উক্ত ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে, কি তাহার উদ্যোগ করা হইলে সংসৃষ্ট 
ব্যক্তিগণ দগুনীয় হইবে। কার্যে পরিণত হওয়ার আদেশে এই রোবকারী রাজস্ব বিভাগে পাঠান যায়। 

*সমগর ব্রিটিশ ভারতে ১৮২৯ সনের ১৭ নং রেগুলেশন দ্বারা সতীদাহ নিষিদ্ধ হইয়।ছিল। আলোচ্য এই রাজাদেশ দ্বারা ১৮৮৯ 

সালে ষাট বৎসর পর ত্রিপরায় সতীদাহ নিষিদ্ধ করা হইল। সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণ সম্বন্ধে ভ্রিপরার রাজদরবার যে প্রাচীন 

রীতির প্রতি সংস্কারসম্পন্ন ছিলেন তাহাই প্রমাণিত চইতেছে। এ বিষয়ে সবিস্তার আলোচনার জনা শ্রীরাজমাল। ২য় লহরে 

“সতীদাহ' অধায় দ্রজ্ঃবা। 

9 



রাজগী শ্রিপুরার সরকারী বাংলা 

আদিবাসী জোলাই শ্রেণীর প্রজাগণের কর আদায় সম্পকে 

শরীহরি 
1২. 17. 1)০0 28011101। 

মেমো নং ৫২ 

এতত্রাজ্যে জোল।ই শ্রেণীর অনেক প্রজ। থাকা জান। যায়। তাহাদের সংখ্যা, জাতি, নিবাস, কাহার- 
জোলাইঙ৩ এবং তাহাকে কত কর দিয়া থাকে, কোন বিশেষ কার্যের জন্য হইলে কি কার্যের জোলাই, সরকারে 
কেনরূপ কর দেয় কিনা এবং হাভাদের সমশ্রেণীর অপর প্রজার করের তার কি ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত) 

বিবরণ. প্রাপ্ত হওয়া আবশ্/ক, অতএব-- | 

আদেশ হইল যে 

সত্তর উল্লিখিত বিবরণ সমহ সংগ্রতক্রমে রিপোর্ট করার কারণ এই মেগোর প্রতিলিপি রাজপ্ব বিভাগে 
পা্চান যায় ইতি । সন ১৩০৭ স্্রিং তারিখ রা জোষ্ঠ। 

৩ জোলাই বা দ্রুলাই নামক আদিবাসী সম্প্রদায় ত€কা।লীন প্রথানূযায়ী, মহাঝ।ণী, যুবরাজ এনং আাজপরিবারস্থ বাভিনগের প্রযোতনী্ 
সকল কাষই নিবাহ করিত এবং প্রায় ক্লীতদাদের জীবন মাপন করিত বালয়া ইতারা সমাজে নিন্দশীগ চিল। কালপতালে 
নই কপণ। বিলপহ হইখাছে। এহতসম্থদ্ধে ১5৪০ হিপনাব্দেন সেনসাস বিববধণী গ্রন্থের ৬৩ পষ্ঠা দু বা। 

শিদরশশন--৬ 

দোল ও রাসধাব্লাদি উপলক্ষে রীত্যানুযায়ী মণিপুরী সমাজ কতৃক কীতনাদির সুব্যবস্থা সম্পন্যে 

শীভ্রি 

1২. 6. 1) 13011 017 

মেমো নং ভও৩ 

জানা যায় বিগত দোল ও রাসযান্্রাদি উপলক্ষে রাজ সম্প্রদায়ের উপযভ্ডত সংখ্যক যথারীতি উপস্থিত 
হইয়া কীন্তনাদি করে নাহ এবং ঠেকাপক্ষে উত্ত সম্প্রদায়ের যে কয়েকজন কীর্তনে যোগ দিয়াছিল তাহারাও 
নানাপ্রকার বাহেনা করিয়া কীর্তনের কার্য প্রচলিত প্রথানসারে সম্পন্ন করিয়াছিল না। এতৎসম্বন্ধে বিহিত করার 
জনা এই সম্প্রদায়ের ভারপ্রাপ্ত শ্রীযৃত নরধ্বজ ঠাকুরকে লিখিতরূপে জানান হইয়াছে । কিন্তু এপয্যন্ত সেশন 
উত্তর পাওয়া যায় নাই। প্রত্যুত উত্ত ঠাক্র কর্তক আজ পর্যান্ত এবিষয়ের কোন প্রতিকার করাও প্রকাশ পায় 
না। এমতাবস্থায় ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক পরিবর্তন ও নিবর্তন ব্যতীত রাজ সম্প্রদায়ের কীর্তনাদি কাম্য সুসম্পন্ন 
হওয়ার কারণ দেখা যায় না। অতএব 

চি 

আদেশ-- 
শ্রীথত নরধূবজ ঠাকরকে উল্লিখিত ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকের পদ হইতে অবসর ক্রমে উক্ত ঠাক্রের 

প্রতি যে ক্ষমতা অপিত হইয়াছিল তদ্রুপ ক্ষমতান্সারে উক্ত সম্প্রদায়ের কীর্তনাদি কার্যের পরিচালনের ভার 
অদ্য হইতে শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত রসমোহন ঠাকরের প্রতি ন্যস্ত করা যায়। যাহাতে কীন্তনাদি 
যথারীতি সম্পন্ন হয় তৎ্প্রতি উত্ত ঠাকরদ্বয়ের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে । এই আদেশের প্রতিলিপি সংস্ম্ট 
ব্যকজিণণ নিকট প্রেরিত হয় ইতি। সন ১৩০৭ ন্রিং, তাং ১৫ই আশ্বিন। 

৭৮ 



প্রজাসাধারণ: ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, প্রথা 

রাজ্যবাসী মণিপুরী সমাজের বিধিব্যবস্থা সম্পকে 

শ্রীহরি 

1২. 16. 1060 841111141) 

তাডাপ শং ২০ 

প্রথা শ্রীযুতত মীনেশ্বর সাব্বতৌম এ্রযাবৎ স্বাধীন পাজ্যবাসী মণিপূর্ণী জাতিদিগের উপর পাতিপন্র ও 
বাধব্যবস্থ। দিয়া আসিতেছে; এইক্ষণ এ বিষয়ে তাহাকে একটি লিখিত হুকম দেওয়া আবশ্যক, অতএব-- 

* আদেশ-- 

এগাজ্যব।সী মণিপুরী জাতিদিগের উপর পাতিপন্র ও বিধিব্যবস্থ। কেবলমাত্র শ্রীযুভ মীনেশ্বর সার্বভৌম 
এও কহ দেওয়া হইবে, এবং তাহাই সরকার পক্ষে গ্রাত্যযোগ্য হইবে । অবগতির জন্য রাজসম্প্রদাক্নের ভারপ্রাপ্ত 
শীবৃশ্তৎ স্গলকিশোর তাকর ও শ্রীযুত্'সমোহনগাকর নিকট, ও শ্রীযুত্ত মীনেশ্বরসাবর্বন্ভীম নিকটে এবং 

-আবিশ্যব বোধ করিলে অপরাপর সংসঙ্ট স্থানে, ইহার প্রতিলিপি শ্রীযৃত্ত' গোপীকফ্ণ ঠাক্র প্রেরণ করে । ইতি 
সন্ন ১৩০৮ ভ্রিং তাং ২৭শে কাতিক। 

(নদশন--৮ 

জোলাই শ্রেণীতুত্তঘ পাবত্য প্রজাগণ সম্পকে 

শ্রীশ্রীহগগি 

ধশ্ম।বতারেষ 

আরজি শ্রীদুর্গামে।হন সেনওুস্ত আক্ঞাধীনের নিবেদন এই। 

শীশ্রীযতের যুবরাজী সময়ে যে সকল জে।ণাই পাব্বত্য প্রজ। ছিল তাহারা এপয্যন্ত শ্রীশ্রীঘৃত সরকারে 
থাষে আছে। বিগত সনের শেষ ভাগে শ্রীলত্রীয়ত যুবরাজ গোস্বামী বাহাদুর স্ত্রীয় পদে অভিষিত্ত' হইয়াছেন । 
এমতে সানুনয়ে শ্রীশ্রীপাদগদ্ে প্রার্থনা যে পৃবর্ব রিত্যানুসারে খাজানা এবং কর ইত্যাদি আদায় করার সঙ্গন্ধে 
উক্ত জোলাই মহাল শ্রীলশ্রীযুত যুবরাজ গোস্বামী বাহাদুরের সরকারে দেওয়ার বিহিত অনুমতি প্রদান হয়-- 
সব্ধবিষয় ধন্মরাজ মালীক। ইতি ১৩০৯ ত্রিপুরা তারিখ ২২শে অগ্রহায়ণ । 

আকজাধীন 
7২. 1. 1065 17381017791) শ্রীদুগামোহন সেনগুপ্ত 

৮৮৮ নং আদেশ-- 

এপক্ষের যুবরাজী সময়ে যে সমস্ত জোলাই পাব্বত্য প্রজা ছিল তাহা বস্তমান সন হইতে শ্রীলশ্রীমান 

যুবরাজকে পূর্ন রীত্যান্যায়ী জোলাই খানাজা (খাজনা) এবং কর ইত্যাদি গ্রহণ জন্য দেওয়া যায়। এবং কায্যে 

পরিণতির জন্য এই আদেশের একখণ্ড নকল শ্রীলশ্রীমান যুবরাজের কঙ্্মচারী নিকট এবং দ্বিতীয় একখন্ড 
নকল রাজস্ব বিভাগে পাঠান যায় ইতি সন ১৩০৯ ভ্রিং তাং ২৫শে অগ্রহায়ণ 

৪১৪১ 



রাজগী ভ্রিপ্রার সরকারী বাংলা 
নিদশন--৯ 

বৈষ্কব সমাজতুক্ত “ভাবুক মহালের” বিধি-ব্যবস্থ। 

1২. 1৬. 1900 1311)001) 

শীশীযুঙ আ।ঙ্ষাতের আদেশ 

এ ব্লাজস্ক বেষণ সন্প্রণায় সম্পবে বক মহান (তিবক এ] ভাবুক মহান) শাশে মে অকটি মহাণ আছে 
শীপাতের শ্রীলশ্রীযুত কর্তীপ্রসু তাহা শাসন করিয়া খাকেন। অতঃপর বৈষুব সম্প্রদায়ের সামাজিক শিময়হ 
তাহার শাসনাধীনে থাকিবে । উত্তম সম্প্রদায় সংসল্ট দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা সমস্তের বিচার যথারীতি 
দেওয়ানী এবং ফৌজদারী আদালতে হওয়া সঙ্গত। মঞ্জরীর প্রার্থনায় এই প্রস্তাব শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাতে পেশ হয়। 

ইতি । সণ ১৩১৩ শ্রিং আং ১৭হ তো । 

0.1 194১ শ্রীগোপীক্ বশমা 
মন্ত্র উজীগ 

নিদশ ন--১০ 

রাজের মণিপুরী প্রজাসমাজের সমাজপতি এবং পাতিপত্র বিধিব্যবস্থাদাতাগণের নিয়োগ 

মেমোা নং ১ 

[3. 16. 1৮81)11% 

স্বাধীন রাচ্যবাসী সমস্ত মণিপুরী 'জাঠিদিগের পাতিপন্ ও বিধিবাবস্থ। কেবলমাত্র অমীনেখর সাব্বভৌমের 
পূত্ন শ্রীযুত্ত' সুরেন্দ্র চণ্দর শত্রাচাহ্য ও শ্রীযুস্ত, 'জঙ্গুদ্বীপেশ্বর ভষ্রাচায্য কতক দেওয়া হইবে এবং তাহাদের বিধি- 
ব্যবস্থা এবং পাতিপন্রই সরবগর পক্ষে গ্রাহাযোগ্য হইবে। 

শীযুশ্তত রাজকুমার চিএ ৮৬ সিংহ এপং মণিপুরী ঢারি সম্প্রদায়ের ভারপ্র।প্ত কান্যকারক শ্রীযুভ বর।খব 
সিংহ ঠাকুর উভয়কে এরাজ্যবাসী সমস্ত মণিপুরী জাতির সমাজপতি এবং ঠতমন সিংহ ঠাকরের পুল্র শ্রীঘুত্ত, 
নবীন চন্দ্র সিংহকে সহকারী সমাজপতি নিধুস্ত করা গেল। তাহারা এপন্ষের অনুমোদন গ্রহণে সমাজ সঙ্গন্ধে 
যেরূপ বিচার ও সামাজিক শাসন করিবে, তাহাই গ্রাহ্যযোগ্য হইবে । অবগতি ও কার্যে পরিণতির কারণ এই 
আদেশের প্রতিলিপি .সংস্ম্ট ব্যক্তিগণ নিকট প্রেরিত হয়। ইতি সন ১৩৩২ ভ্র্রিং তারিখ ১৪ই বৈশাখ । 
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প্রজাসাধারণ : ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, প্রথা 
নিদশন--১১ 

মণিপুরী জাতির সমাজপতি নিয়ে।গ 

1). 16. 113101)9 

মেষে। শং ৫ 

এপ শিণত ১৪ 2 লেন] ভাওপখের ১ নং মেশের এাশুস।৩তে এখুত, বুদানতপ্ত সিংহ গা।ভাখম।রবেন্ড 

এবাজাব।নী সমস্ত মণিপুরী জাতির সমাজপতি নিখুর্তর করা গেল। অবগতি এবং কাধ্যে পরিণতির বরণ এই 
গাদেশের প্রিলিপি সংস্স্ট ব্যক্তিগণ নিকট প্রেরিত হয়। ইতি, সন ১৩৩২ ভ্রিং তার্রিখ ২১শে ভাদ্র। 

(নদশন--১২ 

আদিবাসী নিয়াং সম্প্রদায় এর পায়” [প্রধান সদ্দার বা রাজা] এর নাম মনোনয়ন ক্রমে তাহাকে 
নিযৃক্ির জন্য ব্লাজ্যশ্বর সমীপে অন্যান্য সদারগণেনর প্রার্থনা 

টিটি 

ধন্মাবতার প্রবল প্রতাপেষু, 

গঞ্ঃশ্রীলত্রীযুত্ত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর বরাবরে 

দরখাস্ত আতগীরথ চৌধুরী পিং মৃত্যু লাদুকা চৌধুরী আং চেলাপাং ও 
শ্রীসুনুক রায়চৌধুরী পিং মৃত্যু কাপইতাম চৌধুরী সাং কুরমা 
শ্রীমেলা রায়চৌধুরী পিতা শ্রী জীবনীয়া চৌধুরী সাং তৈয়ছমা এবং 
শ্রীচাবেহা কারবারী পিং মৃত্যু ঢাউতৈলা চৌধুরী সাং লাউগাং 

থানা বীরগঞ্জ এলেকায় স্বাধীন ভ্রিপুরা 

আগ্।ধানগণের বিনীত মিবেদন এহ, 

প্জন ! পরবর্বাপর আমাদের রিয়াং দকার ৯৩টি উপাধি বিশিষ্ট ২৬ জন লোক সন্দারলাপে খাকিয়া 
পাবত্য নিয়মানুযায়ী সুচারুরাপে কাধ্য চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু নাতীরার রায়ের মৃত্যুর পর আজ দুই বৎসর 
গত হইল আমাদের এই এলেকাস্থিত অন্য কোন লোক রায়ের পদে নিখুভ্ত না থাকায় পাব্বত্য পুব্্বাপর রীতিমত 
কার্য্য চলিয়া আসিতেছে না। এজন্য আমরা চরখী দফার স্থিত শ্রী দেব সিং চাপীয়াকে রায়ের পদে নিযুক্ত, 
করিয়া পাব্বত্য পব্রের রীতি বহাল করতঃ প্রজাগণের শান্তিরক্ষা ও সুনীতি স্থাপনের অনুমতিদানে প্রতিপালন 
করার আক্তা হয়। অতএব দয়াবান ধন্্মরাজ দয়া বিতরণে উত্ত ব্যক্তিকে রায়ের পদে নিযুভ্তং করার আদেশ 
দ|নে প্রতিপালন করা আজ্ঞা হয়। ইতি সন ১৩৩৩ ভ্ত্রিং তাং ৭ই আশ্বিন ।* 

স্বাক্ষর--শ্রীভগিরথ চোং 
শ্রীসূন্ক রায়চৌধুরা 
শ্রীমেলা রায়চৌধুরী 

নিং শ্রীচাবেহা কারবাণী 
বং শ্রীতীর্থ রায়চৌধর 

"এই নিদর্শনটিল সঙ্গে প্রাসঙ্গিক পরবর্তী প্রার্থনার্টিও ণক্ষাণীয়। ভ্রিপুরার আদিবাসী পিয়।ং সম্প্রদায় বিশেষ শঙখলাবদ্ধা ছিল এবং 

নই সম্প্রপায়ভূত্তঘ এলাকার সব্বপ্রধান সর্দার ও রাজাস্বরূপ “রায়” এবং তাহ।র অধীনস্থ সদার ও কাযাকারকগণ মূলতঃ গণ- 

নির্বাচনের মাধ্যমেই নিকাচিত হইত। এই সবপ্রধান “রায়ের” নিযৃক্তি অবশ্য রাজকীয় অনমোদন সা.পক্ষ ছিল। রাজাঞ্ষপ 

এই স্বীকতির নিদর্শনরূপে প্রথান্যায়ী 'খিলাত' প্রদান করিতেন ও নিদি্ট নজর গ্রহণ করিতেন। এই প্রসঙ্গে '১৩৪০ শ্রিং 

সনের প্রিপরা সেঁচ্সাস বিবরণ” এবং 'উদয়প্রবিবরণ, গ্রন্থ দুইটি দ্রম্টব্য। 

২১০১ 



রাজগী ভ্রিপূরার সরকারী বাংলা 

নিদশন-১৩ 

, প্রথান্যায়ী এথলাত" পাওয়া জন্য পাবত্য অঞ্চলের রিয়াং সম্প্রদায়ভুভ্ত বিশিষ্ট সদারগণের প্রাথনা 

ধম 

আও 

|বতারেষু, 

পঞ্চখীণশীবুও। মহারাজ মনিকা বাহাপুর 
বরাবরে-- 

দর্পথাস্ত শ্রী ওগারথ চোধুপী পিং মৃত্যু লাবুক। চোধুপী সাং চেলাগাং ও 
শ্রীমেলারায় চৌধুরী পিতা শ্রী জীবনীয়া চৌধুরী সাং পানছুড়া ও 
শ্রীতীথরায় চৌধুরী পিতা শ্রী খুলমপাই চৌধুরী সাং তৈয়ছামা ও 
এীসুন্করায় চৌধুরী পিং মৃত্যু কাপইতাম চৌধুরী সাং করম। ও 
শ্রীচাবেহা কারবারী পিং মৃত্যু চাকতৈল। চৌধুরী সাং লাউগ।ং 
শীরামকুমার চোধুরী পিং মৃত্য রথ চোধুরী সাং তুইমূইল খানা শাণগঞ্জ। 

সবডিধিসন অমগপুর এলেকায় স্বাধীন ত্রিপুরা-- 

ধীশগণের সবিনয় বিলাত নিবেদন, 

পর্বাপর্ধে আমাদেপ বিয়াং জাতির আধো ১৪টি দর ২৬ জন সার শোন মহাবাতা বাহাদুরের 
স্বগপ্রাপিতি হইলে শিহ্নলিখিত লিল্ঞচ অনুযায়ী পোষাকাদি পাহয়া খাকে। অতএব দয়া বিভরনে পুকা।পর 
নিয়মানুযায়ী পোষাকাদি প্রদান করার আক্ত। হয়। হইভি সন ৭৬৬৩ শ্রিং 

৭) | 

সং | 

৩। 

| 

৫। 

| 

41 

৮ । 

5১ | 

১০ । 

ৎ১২) | 

১২ । 

১৩ । 

পোষাকাদর বালি 

সোনার গো টাকা ১০ এশা তাক পিয়াং আ।ঙিহা ৩ চঞ্চার আধো প্রতোব। 
সোনার শাদং ৬ জো দফার ২ জন খোঢড ২৬ জন প্রধান চৌধুরী 
রূপার বাণা ৫ে [জার প্রত্যেকে ধুতি ঢাদপ ১ জোপ মোড এ৬ জোর 
খাল ১ থান [প্রাণ ২৩চি পাইয়। খাকে। 
বলাও ৭৭ খাশ | 
আঃলাযফ়াশা ২৩ 1০ স্।এণ-.. 

)াপকাণ ৫ খন এ শুগিরথ চচোং 

পিপণ রে খাশ শ্রী নেলারায় চৌধুগা 
পি হ৬ খান রী তাখরায় চৌধুরী 
টাদণ ২৬ থান শী সুন্ুকরায় চৌধুরা 
বাপাপ পাটি ৯ খান নিং শ্রী টাবেতা কারবাণী 
বস্ম শাড়ী ৯ থান এং আী তাখরায় চৌধরী 
পিয়া ১ খান শী পমকমার চৌং 

২১০২ 



প্রজাসাধারণ : ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, প্রথা 
নিদর্শন--১৪ 

রাজাবাসী ঠাকরব্গের সামাজিক উন্নতিকলে “ঠাকুর সমিতি" গঠন 

মেমো নং ১1৮ 

শী বীরবিব্রগস মাণিক্য 
২৬-৫-৩৮ 

যেহেডু এ রাজাবাসী ঠাকুরবর্গের সামাজিক, সাংসারিক, পারিবারিক এবং ধর্ম সম্বন্ধীয় যাবতীয় 
বিষয় আখশাকান্যায়ী আলোচনা এবং প্রজ্াব ও মগ্তবা প্রদানের উদ্দেশো “্াকুর সমিতি" পূনগঙিত হওয়া 
এপক্ষের অভিপ্রেত, অত ঞব-- 

আদেশ তইল মে- 

৯। 'গউ আদেশের পারের ভারিখ হইতে শ্যাকর সমিতি" পন্ডিত হইবে। 

১। নিম্নলিখিত বান্তিণণ সভারাপে শিব্বাটিত হইল। 
/ সম্যগণ 

»। শীযত খাকর গোলক চন্দ্র দেববশ্মা 
০। শীঘনত শাকৃব পশান চন্দ্র দেববঙ্ী 
ও। শীত াকর শা।মাচরণ দেববম্ম। 
1)| শীান পোমেপ্্র চন্দ্র দেববম্মা 
?। শরীয়ত ঠাকুর কুসুম চন্দ্র দেববশ্্া 
৬। শ্রীযৃত ঠাকুর ললিত মোহন দেবনবম্সা 
৭। শ্রীযৃত চাকর প্রভাপ চন্দ্র রায় 
| শ্বীমৃত ঠাকর বজকফ। দেববশ্া 
৯। শ্ীযৃত ঠাকর নবদ্ধীপ চন্দ্র দেববশ্্মা 

১০। শীযৃত শাকৃর ভগবান চন্দ্র দেববঙ্্মা 
৯৯। শরীয়ত ঠাকুর রেবতী মোহন দেববর্্মা 
১২। শ্বীযৃত ঠাকুর বঙ্গ চন্দ্র দেববশ্মা 
১৩। শ্রীযত ঠাকুর বসন্ত কৃমার দেববশ্মা 
৯৪1 শ্রীযত ঠাকর হাদয় রঞ্জন দেববম্মা 

সম্পাদক 

শীমষত ঠাকর হরাদন্দ দেববম্সা 

নিয়মাবলী 

৩। অন্যন ৫? জন সম্য উপস্থিত হইলে কার্যা সম্পন্ন হইতে পারিবে। 

৪1 উপস্থিত সভাগণের নির্বাচিত মতে কোন সভ্য সভাপতির আসন গ্রহণ করিবে । 

৫1 এই সমিতিতে ঠাকুরবর্গের যাবতীয় সামাজিক, সাংসারিক, পারিবারিক ও ধর্ম সঙ্গন্ধীয় বিষয় 
আলোচনা ও প্রশ্নোজন মতে এপক্ষের নিকট প্রস্তাব ক্কিম্বা মন্তবা উপস্থিত করিবেন। 

১০৩ 



রাজগী ভ্্রিপ্রার সরকারী বাংলা 
৬। সমিতির কোন সভ্য কোন বিষয় সভায় আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিলে তাহার এক স্মারকলিপি 

এবং সম্য শ্রেণীর বহিভূত অন্য কোন ব্যক্তি কোন বিষয় সভায় আলোচনা করাইতে প্রাথথী হইলে 
তাহার লিখিত আবেদন পত্র সম্পাদকের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। 

7। সম্পাদক আলোচ্য বিষয় সভায় উপস্থিত করিবে। 

৮। সম্ভার কার্য লিপিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত একখানা কার্য বিবরণী বহি রাখা হইবে। 

১। যে সকল বিশেষ বিষয় সভাতে আলোচিত হইয়া উপস্থিত সভ্যগণের বা অধিকাংশের মতানুসারে 
নিদ্ধারিত ও গহীত হয়, তাহা কার্য বিবরণী বহিতে লিখিতে হইবে এবং তাহার প্রতিলিপি এপক্ষ 
সাক্ষাত প্রেরিত হইয়া এপক্ষের মঞ্জরী মতে কার্যে পরিণত হইবে। 

১০। তত সাধারণ বিষয় সমহ সভা সরাসরিমতে গ্রাহা বা অগ্রাহ্য করিতে পারিবে । 

৯৯। যদি সমগ্র ঠাকরবর্গকে জ্ঞাপনকরণোপযোগী কোন বিষয় সভায় উপস্থিভ হয়, ভবে সমিতি 
গ্রপক্ষের আদেশ গ্রহণ পূর্বক প্রত্যেক ঠাকুর পরিবারকে সভায় স্বীয় প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার 
জনা আহবান করিবে। 

৯৯। নব০্সরে অন্তত ১০ বার সমিতির আঁধবেশন হইবে। 

নিদশন--১৫ 

পার্বতা হিন্দ প্রজাগণের দীক্ষাণ্ডরু গ্রহণ ও তাহাদিগণের পুরোহিত নিবাচন সম্বন্ধে 

শী বীরবিরুম মাণিকা 

৬-১০-৩৯ 

যেহেতু কোন কোন অযোগা ও অনধিকারী ব্যক্তি এ রাজ্যের পার্বত্য হিন্দু প্রজাগণের মন্ত্রাদাতা দীক্ষাণ্ডরু 
বা পুরোহিতের কার্য করিয়া তাহাদিগকে প্রবঞ্চনাক্রমে নানারূপে ঠকাইতেছে এবং ধশের্মের গ্লানিকর অসন্মাগে 
পরিচালিত করিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে অতএব এই সমস্ত অনাচারের প্রতিবিধানকন্ধে আদেশ হইল যে 
রাজ সরকারের অনুমতি অনুসারে এ রাজ্যের পাব্বত্য হিন্দ প্রজাগণের যাজকতা কি গুরুতা কার্যের জন্য 
যে সমস্ত ব্রাক্মণ নিয়োজিত হইয়াছেন তাহারা ব্যতীত অতঃপর অন্য কোন ব্যক্ডি এ পক্ষের সনদ গ্রহণ ব্যতিরকে 
পাবর্বত্য হিন্দ প্রজাগণের যাজন্তা বি গুরুতা কার্য করিতে পারিবে না। করিলে সে রাজাক্তা লঙ্ঘন করা 
অপরাধে দণ্ডনীয় হইবে। 

৭১০03 



প্রজাসাধারণ : ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, প্রথা 
নিদশন -১৬ 

পাবত্য প্রজাসমাজে যজ্সোপবাঁত গ্রহণের উপযোগিতা এবং বৈষ্ণব ভেকধারণের 
অকল্যাণ সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ 

শ্রী বীরধিরূুম মাণিক্য 

৬-৯-৩৯ 

উপদেশ 

১। অনেকে শান্তর নিয়মানুসারে উপযুত্তত বয়সে যক্তোপবীত ধারণ করে না অতএব শাস্ত্রানসারে যক্তোপকীত 
ধারণ পূর্বক ক্ষত্রিয় আচার প্রতিপালন করা উচিৎ । 

২। আজকাল পাহাড়ে বৈষব ধন্্মের খুব প্রচলন হইতেছে এবং অনেকেই বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিয়া ভেকধারী 
বৈষুব হইতেছে কিন্তু শান্ত্রানসারে প্রকত ভেকধারী বৈঞ্বের আচরে রক্ষা করিতে পারিতেছে না এবং 
শান্্রবিরদ্ধ ও অন্যায় রূ:প বৈষ্বী রাখিতেছে ইহাতে সমাজের অত্যন্ত অকল্যাণ ও অবনতি হইতেছে 
অতএব ভবিষ্যতে এই প্রকার অশাস্ত্রীন কাধ্য যাহাতে না হয় তৎ্প্রতি সকলের দম্টি থাকা ভাল। 

৩। বিবাহাদি উৎসবে পাাড়ে অত্যধিক মদ্যপান ইত্যাদির প্রচলন আছে ইহা সমাজের অমঙ্গলজনক ও 
ব্যয়সাধ্য অতএব এই প্রকার অপবায় ও সমাজের অমঙ্গলজনক কাধ্য নিবারণ হওয়াই সঙ্গত। ইতি 

সন ১৩৩৯ ভ্্রিং ৬ই পৌষ।* 

'*রাজ্যশাসন সম্বন্ধে ক্ষমতা লাভের পবে নারালব মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য ১৯৩৩৪ ভ্রিপ্রান্দে সোনামূড়া ও উদয়পূর 
বিভাগ পরিদর্শন উপলক্ষে প্রিপরেশ্বরের “আমার সোনাম্ড়া ও উদয়প্র বিভাগ পরিদশন ডায়েরী” নামক মুদ্রিত ডায়েরীর এক- 
স্থলে উদ্েখ রহিয়াছে, “১০1 হইতে প্রায় ৯২টা পযন্ত পাব্বত্য প্রজ। ও তাহাদের সদ্দারদের সঙ্গে দেখা করি। প্রায় তিনশত 

পার্বত্য প্রজা আসিয়াছিল। ... . ,  জমাতি়্াদের মধ্যে অনেক ভেকধারী বৈরাগী হইয়াছে এবং তাশ্ারা জমাতিয়া 

জাতির উন্নতি না করিয়া অবনতি করিতেছে । তাহারা ৩18টি বৈষ্ণবী রাখে কিন্তু এই সকল বৈরাগীর সম্তানাদি হয় না। ইহা 

জমাতিয়াদের “মধ্যে রদ্ধি পাইলে তাহাদের লোক সংখ্যা ক্রমশ কমিয়া যাইবে । ইহা নিবারণ করিবার জন্য জমাতিয়া সঙ্দারগণ 

আমার নিকট আবেদন কবরে । এই বিষয়ে আমাদের প্রভূগণ (পাজগরুগণ) সাহায্য করিতে পারেন” 

অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক মহারাজের পাঁচ বৎসর পববর্তী এই কল্যানমূলক ভাবনাটি আলোচ্য উপরোত্: “উপদেশের' মধ্যে 

সক্রিয়ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে একমাস পরবতী ৬।১০।৩৯ ভ্রিং তারিখের আদেশটিও দ্রন্টব্য। 

০৫ 



রাজগী ভ্রিপরার সরকারী বাংলা 

নিদর্শন--১৭ 

তভেকধারী বৈরাগীগণের শাস্তবিরুদ্ধ আচরণে বিরত হওয়া সম্পকে 

শীবীরবিক্রম মাণিকা 
৬,১০,৩৯ 

যেহেত এ রাজ্যের অশিক্ষিত ভেকধারী বৈরাগী পাব্বতা প্রজাদের ভিতর নান।বিধ ব্যভিচার, দুর্নীতি 
ও শাস্ত্রবির্দ্ধ কপ্রথা প্রচলিত থাকায় ধশের্মর গ্লানি ও সমাজের আনশ্ঃ ঘটিতেছে অতএব এইসব অনাচার 

ও অনিষ্ট নিবারণকলে আদেশ হইল মে 

৯। যাহারা সংগে স্ত্রী না লইয়া একাকী ভেক গ্রহণ করিয়াছে এণাং গুদ্ধভাবে সম্্যাস ধ্মা পালন 
করিতেছে ভাতারা "শুদ্ধ ভেকধারী বৈরাগী" ললিয়া গণনা হতবে। 

২। যাহারা একমাত্র বিবাহিতা পত্রীসত ভ্রেক গ্রতণ করিয়াছে কিম্বা ভেক গ্রভণের পর একমাত্র বিবাহিতা 
পত্রীকে সঙ্গিনী রাখিয়া অন্যান্য স্ত্রীকি সেবাদাসী-ক বজ্ছন করিয়াছে, ঠাশারা নিন সম্প্রদায়ের ভিকধারী বলিয়া 
অভিহিত হইবে। 

ও। যাভারা ভেক গ্রহণের পর একাধিক স্ত্রীপত বসবাস করে ভাভারা গহী বলিয়া গণ্য হইবে। 

৪ অতঃপর কেন পাব্বতা প্রজা সন্ত্ীক ভেক গ্রহণ করিতে পারিবে না এবং শেক গ্রতণের পর স্বী 

গ্রহণ করিতে পারিবে না। সম্্ীক শেক গ্রহণ করিলে সে গভী কলিগ়্া গণ্য হলে । 

৫। ইবরাগীদের ভিতর যে শাস্শ্রবিরুদ্ধ কৃপ্রথা প্রচলিত আছে ভাতা সংশোধ,নর নিমিত্ত অদ্য হইতে 
এক বণ্সর কাল সময দেওয়া হইল । নিদ্দিস্ট সময় অন্তে এই আদেশ বলবৎ 5 কাংধা পরিণত হইবে |" 

*্রাজানধ্বর কতক প্রচারিত এই 'আদেশটির' প্রসঙ্গে একমাস পববতাঁ তদীয় ৬৯৬৯ ম্রিং তারিখেব উপদেশটি দ্র বা। 

নিদশন-১৮ 

পাবত্যমগ্ডলের ন্িপুর ক্ষত্রিয় প্রজাগণের পুরোহিত নিযুক্তি 

বীরবিক্রম মাণিকা 
্ 

স্বস্তি বিষম-সমর বিজয়ী মহামতোদয় পঞ্চশ্রীযৃত মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর দেববশর্মা মাণিক্য বাহাদুর 
নরপতেরাদেশোয়ং কারকনবর্গ বিরাজতে রাজধানী হস্তিনাপুর, সরকার আগরতলা £ স্বাধীন ভ্রিপুরা-- 

_. চট্টগ্রাম জিলা উত্তরভূ্ষা গ্রাম নিবাসী স্বরাঁয় বিশ্বস্তর চক্রবর্তীর পুর্ন শ্রীযৃত পর্ণচন্দ্র চক্রবত্তীকে এ রাজ্যের 
অন্তগত পাব্বত্য মণ্ডলসমৃহের ভ্ত্রিপুর ক্ষন্ত্িয় প্রজাবগের পৌরোহিতা কার্যো নিযুক্ত করা গেল। উক্ত পুরোহিত 
নিম্নলিখিত সর্তসম্হ বহাল রাখিয়া স্বীয় এলাকাখণ্ুস্থ ভ্রিপুর ক্ষঘ্িয় প্রঞগাবর্গের যাজনকার্য্য সম্পাদন করিতে 
থাকুক । * 

১০৬ 



প্রজাসাধরণ : ধর্ম, সমাজ, সংস্কতি, প্রথা 

সর্ত-- 

১। উত্ত' পুরোহিত তদীয় অপর অংশীদার পূুরোহিতগণ সহ এজমালীতে পৌরোহিত্য কার্যের ষোল 
আনা আয়ের %০ দুই আনা হিস্যা উপভোগ করিবে। 

২। পুরোহিত তাহার এলাকাস্ত যজমানগণের সুবিধাকলে যে সকল স্থানে বাসস্তান নিবর্বাচন করিয়াছে 
এবং তদতিরিত্তঃ যেসকল স্থান সরকার কতক নিব্বাচিত হয়, সেই সকল স্থানে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া অথবা 
পোমস্তা নিযুক্ত রাখিয়া প্রতিনিয়ত যজমানগণের ক্রিয়াকম্ম সম্পাদন করিবে। 

৩। পুরোহিত স্বয়ং এবং তাহার নিয়োজি5 গোমস্তাগণ সদাচারী, সৎস্থভাবাপন ও নিষ্ঠাবান হইবে 
অসল্চবিত্র মদ্যপায়ী ও ধত্ত প্রকৃতির লোক গোমস্তার কার্যে নিধুস্ত করা অথবা স্বয়ং এরূপ স্বভাবান্বিত রা 
পূরোহিতেরু পক্ষে নিতান্ত গহিত হইবে। 

৪। ক্ষান্রোচিত বিধানানুসারে যজমানগণের সদাচার রক্ষা অশৌচ পালন, বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি কাধ্য 
শাস্ভ্রান্মোদিত ব্যবস্থায় সম্পাদন করায় পুরোহিতের কর্তব্য হইবে। শাস্ভ্রবিরুদ্ধ কোন কায্যে যজমানকে প্ররত্ত 
করা অথবা অর্থলোভে কাহাকেও অযথা কাধ্যে কিন্না বাহুল্য ব্যয়ে লিপ্ত করা সংগত হইবে না। 

৫1 তীর্ঘ ভ্রমণ উপলক্ষে যজমানগণের ব্যয় বাহুল্য ঘটান অথবা হানিজনক কোন কাধ্য করা 
পরোহিতের পক্ষে নিষিদ্ধ। 

৬। যঞজ্জমানগণ যাহাতে সদাচারী, নিষ্ভাবান ও শাস্ত্রসম্মত কার্য্য শ্রদ্ধাবান হয় এবং মদিরাদি পরিত্যাগ 
করিয়া নৈতিক জীবনের উন্নতি সাধন করিতে পারে, পূরোহিত তৎপক্ষে তাহাদিগকে প্রবৃদ্ধ করিবে। 

উপরিউভ্ত সর্তসমূহ অথবা তাহার কোন একটি সর্ত ভংগ করিলে, সরকারী যে কোন আদেশ লঙ্ঘন 
ক'রলে অথবা যজমানগণের পীড়াদায়ক বা হানিজনক কাধ্য করিলে এই সনন্দ রহিতক্রমে পুরোহিতকে অবসর 
করা হই:ব, এবং তৎস্থলে সরকারের অন্তিপ্রায়ানূরাপ অন্য পুরোহিত নিয়োগ করা যাইবে । ৫1৫18১ ভ্রিং। 

নিদর্শন--১৯ 

কুমিল্লা সহরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের দ্বাবিংশ অধিবেশন উদ্বোধন উপলক্ষে 
মহারাজ বারবিক্রমকিশোর দেববম্মা মাণিক্য বাহাদুরের ভাষণ 

২৫শে চৈত্র, ১৩৪৮ ভ্রিং 

শ্রদ্ধেয় সধীমণ্ডলী-- 

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের দ্বাবিংশ অধিবেশন উপলক্ষে আপনাদের শুভাগমনে ভ্রিপুরা গৌরবান্বিত 
হইয়াছে। 

আজ যে গুরুভার আপনারা স্পেহপরবশ হইয়া আমার উপর ন্যস্ত করিয়াছেন তাহা বহন করিবার 
শক্তি কিম্বা যোগ্যতা আমার নাই। আমি নিজে সাহিত্যিক নহি, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের প্রতি আমার শ্রদ্ধা এবং 

মমত্ববোধবশতঃ সমগ্র বঙ্গদেশীয় সাহিত্যিকগণের সংশ্রবে আসিবার এই আহানকে আমি অস্বীকার করিতে 

পারি নাই। অধিকন্ত.আমার পরম ভক্তিভাজন স্বর্গত পিতা পিতামহ, প্রপিতামহগণের বিপুল সাহিত্যানুরাগ 

ও সাহিত্য রসিকগণের প্রতি সম্মান ও সমাদর প্রদর্শনের কাহিনী এই গুরুভার বহন ব্রিতেও আমাকে 

শক্তি এবং উৎসাহ প্রদান করিয়াছে। 

২১০৭ 



রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 

সাহিত্য স্বপ্নকে রাপদান করে, কপ্ননাকে বাস্তবে পরিণত করে এবং ভাবকে বিকশিত করে সাহিত্যও 
মৃত অতীতকে জীবন দান করে বতমানকে পরিচালিত ও সংগঠিত করে এখং বর্তমানের মধ্যে ভবিষ্যৎকে 
সুজন করে সাহিত্য জাতিকে অমরত্ব দান করে, তাই সাহিত্যের পূজাই গৌণভাবে অমরত্বের উপাসনা । সেই 
সাহিত্যের খর্তিক যাহারা, তাঁহারা জাতির নমসা। আমি তাই আপনাদিগে আমার আন্তরিক সম্থদ্ধনা ও শ্রদ্ধা 
জ্ঞাপন করিতেছি। 

ত্রিপুরা রাজ পরিবারে অনেকেই বাংলা সাহিত্যের চচ্চা করিয়া সমগ্র দেশের সম্ফান লাভ করিয়াছেন 
গ্রবং এই পরিবার অনেক শ্রেষ্ঠ করাবিৎ এর জন্াদ্বারা গৌরবান্বিত। বাংলা সাহিভ্যের সমুদ্ধিবিধানে তাহারা 
বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন। তরুণ প্রতিভার বিক।শের সহায়তা এবং বিকুশিভ প্রতিভাকে যখাযোগ্য সম্মান 
দান ও উৎসাহিত করিতে তাঁহারা নিয়ত তৎপর ছিলেন। এতৎ সম্ধনধে আপনারা সকলেই অবগত আছেন। 
আমিও সাধ্যমত তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে গৌরব বোধ করিয়া থাকি । বাংলার কম্টি এএং বাংলার 
সাহিতোর সংগে দ্রিপুর রাজ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিগ়্াছে। পরস্পর পরস্পরকে প্রগাঢন্তাবে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত 
করতেছে। কন্রিম ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করিয়া ন্রিপুরা রাজা বৃহতর ত্রিপুরা তথা সমগ্র বাংলার প্রাতি 
মমত্ববোধ পোষণ করিয়া আসিতেছে। ভ্রিপুরা রাজ্যের রাষ্ট্রভাষা খে বাংলা আপনারা অবগত আছেন । তথাবগন 
যাবতীয় সরকারী কার্যা একান্তভাবে বাংলা ভাষায় পরিচালিত হইয়া থাকে। তথাক্ার শিল।লিপি, হামুলিপি, 
অনুশাসন, মুদ্রা, মোহর প্রভূভিতে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । 

বাংলা সাহিত্য অধুনা পৃব্র্বাপেক্ষা অনেকটা ব্যপকতার পথে অগ্রসর ভইতছে। আজ দর্শন, হাতিভাস, 
বিজ্ঞান, সংগীত প্রভৃতি সাহিত্যের আন্তভূত্ত হইয়াছে। কিন্তু এখনও আমাদের সম্মুখে বহু দীহ পথ গিয়াছে, 
বতমান জগতে মানবের বহুমখী চিন্তাধারা এখন আর অল্পে সন্ষ্ট নভে। সাভিত্যের আসরে সববপ্রবার চিন্তা 
ধারাকে রূপ প্রদান করিয়া ভাষাকে সমদ্ধ করিতে হইবে । আমাদের প্রগতিশীল মানব মচুধ।কে উপযন্ত খাদা 
প্রদান করিরা শান্ত করিতে পারে এই প্রকারের বহুমুখী সাহিত্য সুম্টি আজ প্রাহাজন॥ তাহাব চচন্টা অধুনা 
চলিতেছে ইহাতে আমি আনন্দ বোধ করি। 

এই সম্টিমলন উপলক্ষে আপনারা বিভিন শাখার সভাপতি মভাশয়গণের প্রভোকির নিকট হইত আলোচা 
বিষয়াদি সম্পকে অনেক নৃতন তথা অবগত হইতে পারিবেন । আমি ঠাঁভাদিগতর সাশ্রদ্ধ সঙ্গৃদনা জিপ 
করণতছি। 

ংগের সাহিতাকগণের পক্ষে আজ যে আপনারা আমাকে আপনাদিগেরভ একজন সনে কাণিয়া এ স্থানে 
আহ্বান করিয়াছেন তঙগন্য আমি আন্তরিক কতক্তা নিবেদন করিতেছি এবং আক্যগথনা সমিতির সদস্যগণকে 
আমি আমার শুভেচ্ছা ক্তাপন করিতেছি। 

আমি আর আপনাদিগের মূল্যবান সময় রথা ন্ট করিতে চাই না, আসন ভামাজননীকে বন্দনাপবর্বক 
মধুমসে আমরা আজ সম্মেলনের এই শুভ উদ্বোধন কার্য সম্পাদনে ব্রতী ভই। ভগবান আমাদের সন্ায় 
হইবেন । 

৯১০৮ 



প্রজাসাধরণ : ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, প্রথা 

নিদশন--২০ 

পাবত্য প্রজাগণের মধ্যে বিভিন্ন ব্যবসায় কাষে প্রবৃত্ত হইবার জন্য উৎসাহ প্রদান এবং 
*  প্রতিকল সামাজিক-শাসন-নিরোধক আদেশ 

বং ১০২ 

1). 1). 1. 111111১) & 

7.8.49 

আদেশ 

দরবার বিষম-সমধর-বিজদ্ী মহা।মহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ভ্রিপুরাধিপ্ডি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মহারাজ 
মাণিব্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববম্মা বাহাদুর কে, সি, এস্, আই, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা 

॥ রাজধানী আগরতলা, ইতি, সন ১৩৪৯ ঘ্রিপুরাব্দ, তারিখ ৭ই জ্যেষ্ঠ। 

যেহছেত এপঙক্ষের গোচরীভূত হইয়াছে যে পাবঝ্ণত্য প্রজাগণের মধ্যে কতকগুলি ব্যবসা--যথা সিদল বিক্রয় 
হাতীর মাহুতের কাজ ইত্যাদি প্রকার কাজের জন্য কেহ কেহ কোন কোন সময়ে সামাজিক দণ্ডে দণ্ডিত 
হইতেছে এবং যেহেতু কাষে ব্যভীও অন্যপ্রকার কাজ ও ব্যবস্থা পার্বত্য প্রজার মধ্যে প্রচণিত হওয়া বাঞ্ছনীয় 
অতএব 

আদেশ করা যায় খে, 

উপরিউড* ন্যবসাদিপ জন্য কেহ কোনরূপ দশ্ড বিধান করিবাগ অধিকারী হইবে না। এসম্বদ্ধে ভ্রিপর 
ক্ষত্রিয় কেন্দ্রীয় সভার সম্পাদক ৬ হানাম মিসিবগণ* বিহিত করিবেন । 

(মসিব-পাজদরখারে নিয়ে জিত, পাবভা প্রগাগণের মধ্যে কেোশ সম্প্রদায় অথবা দফার মনোনীত প্রতিনিধি । 

নিদশন--২১ 

যবরজী টীকা উৎসব উপলক্ষে রাজ্য ও জমিদারী মধ্যে ছয় লক্ষ টাকা বকেয়া খাজনা মকব এবং 
মুসলমান প্রজাগণের দেয় কাজিয়ানা ফিস্ আদায় প্রথা রহিত করা সম্বন্ধে আদেশ 

২৩৯ নং 
শ্রীবারবিক্রম মাণিক্য 

রোবকারী 

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পক্শ্রীযুক্ত ভ্রিপুরাধিপঠি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মহারাজ 
মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববশমা বাহাদুর, কে, সি, এস্, আই, এলাকে স্বাধীন 

ভ্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা ইতি। সন ১৩৫০ ন্রিপুরাব্দ তারিখ ২৯শে অগ্রহায়ণ 

যেহেতু যুবরাজ গোস্বামী শ্রীলশ্রীমান কিরীট বিক্রম কিশোর দেববশ্মা বাহাদুরের শুভ যৌব রাজ্যা- 
ভিষেক ও প্রাথমিক নজর দরবার উপলক্ষে এপক্ষের প্রিয় প্রজাসাধারণকে কোন কোন বিষয়ে আনুক্ল্য 
করা এপক্ষের অভিপ্রেত। ৮ 

১০৯ 



রাজগী ভ্ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 

অতএব আদেশ করা গেল যে 

(ক) রাজা ও সঙ্গীয় জমিদারীর প্রজাসাধারণের করভার লাঘবাথথ উপশুক্তস্থলে বকয়া-খাজনা ও 
কর মধ্যে উভভগ্ন এলেকায় একভ্রে সব্বমোট ছয় লক্ষ টাকা পরিমাণ সরকারী প্রাপ্য মাপ দেওয়া যাইবে। 

(খ) এপক্ষের মুসলমান প্রজাগণের দেয় বিবাহের নজর কাজিয়ানা ফিস্ অতঃপর আর সরকারে গ্রহণ 
করা হইবে না এবং তদনুযায়ী প্রচলিত নিয়মাবলী সংশোধিত বা রহিত হইবে,* ইতি। 

*রাজেটর মুসলমান প্রভাবগের মধো বিবাহ উপলক্ষে পাডশ সরকারলে “কাজষ়ানা' বা 'কাজাই' ফিস্ নামক নিদিতট কর 
আদায়ের একটি কৃপ্রধা বহুকান বিদ্যমান ছিল। ইহা মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রচ্ছয় দুবলতা রাজলীতিল প্রতাক্ষ অজুহাতে দুষ্ট 
ব্রণের মতোই পীড়াদায়ক ছিল। কাজাই মহালের নজরান। আদায় জম্পকে মে নিয়মান্গার্টি ৯২ বসর পবে-(১২৯১ লিং, 
৯ই অগ্রহায়ণ) প্রচারিত হইয়াছিল, (আইন ও বিচার বিভাগ অধ্যায়ভুভ্ত-) তাহার হেতুবাদের মধোই পাজমন্ত্রী কতক এই প্রথা 
অন্যায় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। এই ক্প্রথা পহিতকরণে রাজোর এবটি কলঙ্ক দুরীভূত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। 

নিদর্শন--২২ 

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষাকল্ে “প্রীতিবদ্ধায়ক সমিতি” গঠন 

প্রস্তাব মঙ্জর করা যায়। ইতি 

3. 13. 1৩ 1৮1:71)1159৭ 

3। ১৫৯ ন্রিং 

সাম্প্রদায়িক প্রীতি অন্ষগ্রভাবে রক্ষাকন্প সদরে উপঘুন্ত, হিন্দ মুসলমান সদসা গঠিত একটি কৈন্দ্রীয় 
'প্রীতিবদ্ধায়ক সমিতি" এবং এ্ররাজ্যের পিভ্িন বিশাগে শাখা সঙ্গিতি গলন কলা সম্পকে প্রচার পিশাগের মানাবর 
শন্ত্রীবাহাদুরের ২৬।৯। ১৩১৯ গ্রিং ভারিখের প্রস্তাব মন্্ীপরিষদে গত ই৬। ১1 ১৩৫৯ ভ্রিং তারিখের চতুথ 
'অধিবেশনে আলোচিত হ্হয়াছে। 

এরাজ্যের ইতিহাস চিরকাল অসান্প্রদাহিকতার গোরব সমৃজ্জ্লল। হখাপি বর্তমান পরিস্থিতিতে ভিনদ 

মুসলমান সম্প্রদায়ের ভিতর পরস্পর প্রীতি সৌহাদ্দা ৩ সভানন্ততির ভাব সব্বদা সব্নতোভাবে জাগ্রত ও প্রবুদ্ধ 
করিবার উদ্দেশ্যে ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় এ রাজ্যেও উত্তম উভয় সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ও ঘোগ্য লোক 
দ্বারা প্রীতিবদ্ধায়নঃ সমিতি গঠিত হওয়া পরিষদ সমীচীন মনে করেন। 

বিহিতাদেশ প্রার্থনায় আলোচ্য প্রস্তাব সহ এই প্রস্তাব শ্রীশ্রীযুত্ত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর" সাক্ষাৎ পেশ 
হয়, ইতি। 

সন ১৩%১ ন্রিং, তারিখ ২৭শে বৈশাখ । 

1. 6, 00018 শ. ১61 

সেক্রেটারী রর প্রধানমন্ত্রী 
মন্ত্রী পরিষদ , 

১৭১০ 



প্রজাসাধরণ : ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, প্রথা 

নিদর্শন--২৩ 

হালাম জম্প্রদায়ভূত্ত প্রজাগণের “সিংহ” পদবী গ্রহণ সম্থন্ষে 

নং ৩৪৯ 

শীবারবিক্রম মাণিক্য 

আদেশ 

দরবার বিষম সমর বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্ীযুস্তঃ ভ্রিপুরাধিপতি লেফটেন্যেন্ট কর্নেল হিজ হাইনেস 
মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববম্মা বাহাদুর, জি, বি, ই, কে, সি, এস, আই, এলাকে স্বাধীন 
ব্রিপূরা, রুজধানী আগরতলা, ইনি, সন ১৩৫৬ ভ্রিপুরাব্দ তারিখ ১০ই আশ্বিন । 

যেহেতু ভালাম সম্প্রদয়স্ুভ* বিভিন্ন শাখায় ভাগামগণের স্ব স্গ নামের সঙ্গে বিভিন দফার পরিচয় বাতীত 
উপযুত € 0908 ডি প্রচলন থাকা দৃল্ত হয় না এবং যেহেতু তাহাদিগের পক্ষে একটি নিদ্দি্ট পদবী 
ব্যবহার করা সঙ্গভ। অত এব, 

আদেশ করা যায় হে, 

অতপর হালাম সম্প্রদায়ের বিভিম শাখাতুস্ জশাগন স্ব সস নামের সঙ্গে "সিংহ" পদবী বাবহার করে। 
উদাহরণ স্কলে উল্লেখ করা যায় ষে, বতমানে যে নান্তি “রামচন্্রকলউ" নামে পরিচয় প্রদান করে সে অতঃপর 
“রামচন্দ্র সিং" অথবা অধিকতর সঙ্গভরাপে “পাখচল্ড্র সিংড কলই"" পদবীতে পরিচিত হয়। 

নিদশন--১৪ 

“নোয়াতিয়া” সম্প্রদায়ভূত্ত উন্নতিশীল ব্যক্তিগণকে ভ্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজে গ্রহণ সম্পকে 

নাং ৩৫০ ৪ ূ 
শীনীববিক্রম মাণিব্য 

আদেশ 

দরবার বিষম সমর বিজয়ী মহামভাদয় পঞ্চশীযুভদ অ্রিপুরাধিপতি লেফটেন্যাণ্ট ভিজ হাইনেস মহারাজ 
ম]ণিকা স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববম্ম। বাহার” জি, বি, ই, কে, সি, এস, আই, এলাকে স্বাধীন ভ্রিপুরা, 
রাজধানী আগরতলা, ইতি, সন ১৩৫৬ ন্রিপূরাব্দ. তারিখ ১১ই আশ্বিন । 

যেহেতু এ রাজ্যের কড়ি হাজারের অধিক সংখ্যক এবং প্লাজার বাহিরে অবস্থিত “নোয়াতিয়া” নামে 
পরিচিত সপ্রদায়ের সামাজিক উন্নয়ন সঙ্গন্ধে শনোয়াতিয়া"গণের আকাঙ্খা এ পক্ষের গোচরীভূত হইয়াছে 
এবং এই সম্প্রদায়ের সামাজিক উন্নয়ন এপক্ষের অভিপ্রেত, অতএব 

আদেশ করা যায় যে, 

নোয়াতিয়াগণের মধ্যে যাহারা উন্নতিশীল, তাহাদিগকে একদা ব্রিপূর ক্ষত্রিয় সমাজে গ্রহণ করা যায়, 
অধুনা অনুন্নত নোয়াতিয়াগণের ক্রমশঃ উন্নতি সাধনের সংগে সংগে তাহারাও ভ্রিপুর ক্ষত্রিয়, সমাজে গৃহীত হইবে। 

১১১ 
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প্রশাসন কেন্দ্র সংগঠন ও পুনগঠন 

নির্দশন-__১ 

লাজ্য প্রশাসন সম্ঘকিত বিভাগাদির বিন্যাস এবং কাঘসংঢালনার নিয়মাদি 

নিয়মাবলী 

নং ২* 

শ্রীত্রীযুভ মহারাজা বাহাদুরের আদশানুসারে নিশ্নলিথিত নিয়মাবলী প্রচারিত হইল। 

১৮ স্বাধীন ভ্রিপুরা রাজ্য সম্পকিত যাণতীয় কারা নিম্নলিখিত কয়েকট বিশাগে বিও' করিবে এবং 
প্রত্যেক বিভাগের ভার বিশেষ বিশেষ প্রধান ক।রাকারকের প্রতি অর্পিত খাকিনে। 

বিভাগ 

১। মন্ত্রী আফিস শ্রীযৃত 
২। হিসাব বিভাগ গীযুত 
৩। সংসার বিভাগ২ শ্রীযুত 

শ্রীমুত 
৪। রাজস্ম বিভাগ শ্রীযৃত 
?। পলিটিক্যাল বিভাগ ] রি 
৬। পোলিশ বিভাগ ১ 
৭। জেনারেল বিভাগ 1 

শীত 
৮। রেজিস্ট্রেশন বিভাগ 

গাব্রপ্র1৬ শাযাকা রন, 

লালু দীননাথ সেন১ মজী। 
পাবু রাধারমণ ঘোষ, সেক্রেটাপী। 
শররধ্ধবজ গাক্র সাভেব। 
বাবু গোপীকষ ঠাকর সাহেব । 
বাশু দ্ূগাপ্রসাদ গুপ্ত দেওয়ান । 

বাণ হ্রচরণ নন্দী তদওয়ান। 

রাধামেতন ঠাকুর সাভেব। 

৯। বিচার বিভাগ বিচার কাযা সম্মন্ধে মভাশান্য খাষ আপীল আদ।লত | 
আপীল কাধা সন্বন্ধে শ্রী যত বাবু দীননাথ সেন মন্ত্রী। 

১০। সৈনিক বিভাগ শ্রীযৃত 
১১। চিকিৎসা বিভাগ শীহত 
১২। শিক্ষা বিভাগ শ্রীযৃত 
১৩। স্ট্যাম্প বিভাগ শ্রীযৃত 

কিশোরীমোহ্ুন হাকর সাহেব। 
বাবু বঙ্কবিতারী মিন্র, এম, বিও। 
পাপ হরচরণ নন্দী দেওয়ান। 
বাবু দুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত দেওয়ান । 

শ্বীযৃত বাশ রাধারমণ ছোষ, সেরেটারা। 

১৪। আবকারী বিভাগ শ্রীযৃত রাজা মুকুন্দরাশ রাকা । 
১৫। ছাপাখানা শীমত বার পরেশনাথ মুখোপাধ্যায় । 

১৬। মিউনিসিপ্যালিটি শ্বীলশ্রীফত বড়ঠাকর বাহাদুর৪ | 

২। প্রত্যেক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কাযাকারকের উপর সেই বিভাগ সম্পকিত যাবতীয় কাধ্য সুনিব্বাহের 

জন্য সম্পূর্ণ দায়িত্ব ও ঝুকি থাকিলে । বিভাগ সম্বন্ধীয় যাবতীয় 
অধীন থাকিবেন। 

অধানস্থই ভারপ্রাপ্ত প্রধান কাষাকারকেগ 

৩। প্রত্যেক বিভাগ সন্থন্ধীয় সমুদয় নিয়মিত শ মঞ্জরী কার্য সম্পকে ভারপ্রাপ্ত কার্মাকালকের সম্পূর্ণ 

অধিকার থাকিবে । কিন্তু তাহার আদেশের প্রতিকলে শন্দী আফিসে আপীল হইভে পারিবে । 

পর পর এ সস 

* দলিলের এই প্রতিলিপিতে সন তারিখের উল্লেখ নাই। অন্য প্রাপ্ত একটি 

১৯ জ্যৈষ্ঠ তারিথে স্বাক্ষরিত হইয়াছিল দ্ম্ট হয়। 

২২১৫ 

স্ন্র অনুসারে এই আদেশটি ৯২৯৬ ভ্রিপ্রাহ্দে 
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81 প্রত্যেক বিভাগ সম্বন্ধীয় গুরুতর ও নৃতন কার্য সম্পকে ভারপ্রাপ্ত কাখ/কারক মন্ত্রী আফিসের 
অনুমতি গ্রহণপৃর্র্বক কার্য করিবেন। 

৫। প্রত্যেক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্ধকারক তদধীনস্থ কাধ্যকারক দ্বারা তাহাদের কর্তব্য কম্ম 
সুচারুরাতপ নিব্বাহ করাইবার জন্য দায়ী থাকিবেন। ভারপ্রাপ্ত কাধ্যকারকপণ মন্ত্রী আফিসের মঞঙ্জরী গ্রহণ 
পবর্বক উত্ত অধীনস্থ কার্যাকারকণণের বহালৎ বরতরফণঙ৬ বদলি বিদায় ইত্যাদি সম্বন্ধে আদেশ প্রচার করিতে 
পারিবেন । পৃর্বে মঞ্জুরী গ্রহণ করিয়া কা করিবার অবকাশ না থাকিলে আবশ্যক স্থলে ভারপ্রাপ্ত কাধ্যকারক 
মন্ত্রী আফিসের মঞ্জগী সাপেক্ষ উদ্ূপ আদেশ প্রচার করিতে পারিবেন । এরাপ স্থলে অবিলম্বে তাহার মঞ্জরী 
জন্য মন্ত্রী আফিসে লিথিতে হইবে । বরকন্দাজ প্যাদা প্রভৃতি কাধ্যকারকপণের বহাল, ধরতরফণ, দণ্ড, বদলী, 
বিদায় ইত্যাদি সম্বন্ধে মন্ত্রী আফিসের অনুমতি লওয়া আবশ্যক হইবে না। 

৬। আবশ্যক স্থলে ভিন হ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্যযকারকগণ পরস্পরের নিকট পন্্র লিখিয়া কাধ্য 
ঢালাইবেন। সেই সমস্ত পত্র শত্ী আফিসের যোগে লিখা আবশ্যক হইবে না। যদি কোন স্তান বরাবর তাগিদ 
দেওয়া পন্ত্রর উত্তর না পাওয়া যায় তবে প্রতিবিধান জন্য মন্ত্রী আফিসে লিখিতে হইবে। প্রতভ্যক বিভাগের 
অধীনস্থ কাধ্যবারকগন নিজ হ জিন্লার বার্থ) সম্বন্ধে বিভাগায় ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক ভিন অনা কাহারও নিকট 
পন্ত লিখিতে পারিবে না। 

৭। বিওাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্যাকারকগণ সময় ২ স্ব ০ অধীনস্থ আফিস বা কাছারী এবং অধীনস্থ 
কাধ্যকারকণতের কৃতকাহ্য পরীক্ষ। ৩ পরিদশন করিবেন। তদুপলক্ষে বা তজ্জন্য কোন কারণে তাহাদিগের 
মফঃস্থল যাইত হহ্দ মন্ত্রী আফিসের মঞ্জরী গ্রহণ পূর্বক স্বকীয় কার্যভার অন্যবাঞ্ডির উপর অর্পণ করিয়া 

স্থানান্তর যাইবেন। পূব্ধে মঞ্জরী গ্রহণের সময় না থাকিলে আবশ/ক হইলে মঞ্জরী সাপেক্ষ স্বীয় কাধ্যভার 
অধীনস্ক কোন 'কার্যকারকের উপর অর্পণ করিতে পারিবেন । গ্ররাপ স্থলে অবিলম্ছে মঙ্জরীর জন্য মন্ত্রী আফিসে 
লিখিতে হইবে। 

৮। প্রত্যেক বিভাগের অন্তর্গত কয্যকারকগণের বেতন, ভাত্তা, ইত্যাদির বিল সেই বিভাগায় ভারপ্রাপ্ত 
কাধ্যকারক কন্তক পরীক্ষিত হইয়া তাহার স্বাক্ষর যৃত্তে, পুনরায় নী হিসাব বিভাগে প্রেরিত হইছে। 
,সখান হইতে গ্র খিল মঞ্জর হইয়া পুনব্বার ভারপ্রাপ্ত কাধ্যকারকের নিকট প্রেরিত হইবে তিনি হিসাব 
বিভাগের পরিদর্শন মতে সদর ট্রেজুরী বা অন্যত্র হইতে গ্র বিলের টাকা গ্রহণ করিবেন। আর প্রত্যেক বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত কাধাকারঞ্কর আফিসে সেভ বিভ্তাগ সম্পকিভ সব্রপ্রবনর আয্নব্যয়ের হিসাব রাখিতে হইবে এবং 
নিদ্দিচ্5চ শিয়মনতে তৎসম্পকিত রিটার্ন ইঠ্য।দি মন্ত্রী আফিসে এবং হিসাব বিভাগে পাঠাইতে হইবে । বস্তমান 
জ্ষ্ঠ মাস হইতেই এই নিয়মে কাধ্য হইবে। * 

৯। বিভাগীয় শ্তারপ্রাপ্ত কার্যকারকগণ স্ব স্থ বিভাগ সম্পকিত কাধ্যোপলক্ষে বাষিক বজেটের মঞ্জরী 
আভিরিত্তত কোন প্রকার ন্যর করিতে পারিবে না। যাদি ণজেটের অতিরিত্ত কোনরূপ কোন নিতান্ত আবশ্যকীয় 
গরুতপ কাধ্য উপস্থিত হয় যে তমিঙিভ পুব্ব মঙ্জরী গ্রহণ করিবার আবশ্যক না থাকে তাহা হইলে বিভাগীয় 
ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকগণ মঞ্জরী সাপেক্ষ নিজ ঝকিতে আবশ্যক পরিমাণ ব্যয় করিতে পারিবেন। এরূপ স্থলে 
অধিলম্বে তাহার মঞ্জরীর জন্য মন্ত্রী আফিসে লিখিতে হইবে। 

1)90115 122১0 0004 

মন্ত্রী ভারপ্রাপ্ত 

১১৩৬ 



পশাসন কেন্দ্র সংগগন ও পনর্গঠন 

নিদর্শন--২ 

উচ্চপদস্থ রাজফ্সঢারীবগের কাধবিন্যাস 

শীহর 

1২ 1১. 1)০) 13:1111111 

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযীত মহারাজ রাধাকিশোর দেববশম মাণিকা বাহাদুর 

গ্রলাকে স্বাধীন ন্রিপুরা, প্লাজধানী আগরতলা, 
ই সন ১৩০৬ ন্রিং, তাং ১৫ইহ পৌস। 

যেহেতু রাজস্ব, বিচার, পলিটিক্যাল, সৈনিক, হিসাব, ট্রেজারী, শিক্ষা, পর্ত, পূলীস, রেজিম্ট্রেশন, জেইল, 
চিকিৎসা, মিউনিসিপ্ঠালাউ ও সংসার বিস্ডাগ প্রভৃতির কাধ্য সুচারুরাপে পরিচাজন '্চন। পর্ধা বন্দোবস্ত রহিত 
কলমে বর্তমান সময়ে নতন বন্দোবস্ত করা আবশ্যক, অতএব-- 

হুকুম হইল যে 

পূর্ব বন্দোবস্ত এতদ্বারা রহিত করা যায় এবং এপক্ষের তত্তাধীনে নিম্নলিখিত ব্যন্তিগণের উপর দ্বিরাদেশ 
পর্ধ্যন্ত উপরিউত্তত বিভাগ সমহের কার্যাভার নাস্ত রাখা যায়, ও এই আদেশ ১৬ই পৌষ হইতে কাখে। পরিণত 

হয় এবং ইহার প্রতিলিপি সংসম্ট ব্তিগণ নিকওউ ও আফিস ভায়ে৮ প্রেরিত হয়। ইতি 

শ্রীযুক্ত রাজা মুক্ন্দরাম রায়। 
ঙ এ € ২ ২০ 

৮ রাজস্ব, রেজিস্টারী, পুলীস ও ট্রেজারী। সহযোগী, 
শ্রীযুত্ত, ঠাকর গোপীকঞ্চ দেববশরমন। 

2? 

২। বিচার বিভাগ, খোস আপীল আদালত ব্যতীত) 

হিসাব, পূর্ত, চিকিৎসা, মিউনিসিপেলিটি ও ৮ শ্রীযুক্ত ঠাকুর ধনঞ্জয় দেববম্মন। 
জেইল বিভাগ। 

৩। সৈনিক বিভাগ কর্নেল শ্রীযুক্ত ঠাকুর মতিমচন্দ্র দেববশর্মন 

৪। পলিটিক্যাল ও শিক্ষা বিভাগ শ্রীমুন্ত বাবু বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য, বি, এ। 

৫। সংসার বিভাগ-- ] 
কে) অতিথি অভ্যাগতের সম্বদ্বানা ও তালাপি তদবির ঘ শ্রীযুক্ত বাবু হরচরণ নন্দী, দেওয়ান। 

পালকি ইত্যাদি সুলতান ও তোষাখানা | শ্রীযুক্ত বাব অমতলাল মিন্ত্র, দেওয়ান । 
খে) সরকারী বাগান, হাতী ঘোড়া, হাওদা, ৰ 

এবং ভার্ডারখানা ৷ ] 

৭১৩১৭ 
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নিদশন--৩ 
রাজ্য ও জমিদারীর প্রশাসন কা সুপরিচালনার জন্য কার্যনিবাহক সভা গনন 

শ্ীতরি 

"৮ ২০৮ 

1২. ২. 10৬0 13201017181) 

বোপ্কারী দরবার শ্রীশ্রী্ুত্তত শজারাজ রাধাকিশোর দেববম্ম 
মাগিক্য বাহাদুর, রাজধানী আগরতলা, হতি। 

সন ১৩০৮ ন্রিং, ১৯৭ই ফাল্গুন । 

যেহেত এপন্ষর খাস দরবারে স্বাধীন রাজ্য ও জর্গিদারী সংক্রান্ত যে সমস্ত কাধ্য হইয়া থাকে তাহা 
ক্ষিপ্রতার সহিত পচালন জন্য একই সভা প্রতিষ্ঠিত করা আবশাক; অতএব উত্ত সভার গঠন ও কার্য- 
প্রণালী সন্্রন্ধে নিম্নলিখিত বাপ নিয়ম করা হইল । 

১৯। উাল্লখিত সভা “কাযানিপর্বাহক-সভ।” নামে অভিভিত হইবে । এপক্ষ স্বয়ং ইহার সভাপতির 
কারা করিবেন। 

২। আপাততঃ পাশ্বের লিখিত ব্ক্তিগণকে ইহার সদস্য নিয়োগ করা যায়। আবশ্যক মত এপক্ষের 
আদেশে ইভাদের নিবত্তন পরিবর্তন কিংবা সংখ্যা রদ্দি ভইতে পারিবে। 

শ্রীধুক্ত রাজা মুকন্দরাম রা়া। 
শ্রীযুক্ত গোপীকঞ্ণ ঠাক্র। 
শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র ঠাকর। 
শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্গচন্দ্র ভত্রাচার্য্য। 
শ্রীযুক্ত বাব কৈলাসচন্দ্র বিশ্বাস। 
শ্রীযুন্ত বাব বিপ্রচরণ নন্দী। ৃ 

৩। প্রত্যেক অধিবেশনের আলোচা বিষয়গুলি সম্পকে এপক্ষ উপস্থিত সদসাগণের মতামত গ্রহণে 
কত্তব্য অবধারণ করিবেন । 

8। কোন অধিবেশনে এপক্ষ উপস্তিত হইতে না পারিলে শ্রীযুন্ত গোপীকৃষ্ ঠাকর এপক্ষের প্রতি নধি 
স্বরাপে সভাপতির কাধ্য করিবে, এবং উপস্তিভ সদস্যগণের অধিকাংশের মতান্ূসারে এ অধিবেশনের কার্জা 
নিবর্বাহ হইবে। উতভ্তয়পক্ষের ভুলালভ স্থলে প্রতিনিধি সভাপতি এপক্ষের অনুমতি গ্রহণে কার্য্য করিবে। 

৫। সদসাগণ মধ্যে অন্যন চাপ্িজন উপস্থিত হইলে চতুখ প্রকরণান্যায়ী সভার কার্য পরিচালিত 
হইতে পারিবে । রঃ 

৬। চতুর প্রকরণানুষায়ী নিষ্পনন বিষয় সকল এপক্ষ কর্তক নি্পনের ন্যায় গণ্য হইবে। কিন্তু পাশ্বোত্ত 
বিষয়গুলি এপক্ষের স্পম্ট সম্মতি ব্যতীত নিজ্পভ্ি হইতে পারিবে না। এই বিষয়গুলি এপক্ষের উপস্থিতি সময়ে 

কে) রাজখান্দান সংস্ল্ট কোন বিষয় মীমাংসা করা। 
খে) স্বাধীনরাজ্য ও জমিদারী মোতালকে কোন প্রকার তালকী বন্দোবস্ত দেওয়া। 
(গ) কোন আইন প্রচলন, পরিবর্তন কি রহিত করা। 

২১৪১৮ 
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সভাতে আলোচিত হইবে । অথবা প্রতিনিধি-সম্ভাপতি সভাতে আলোচনাপবর্বক এপক্ষ সাক্ষাত উপস্থিত করিয়া 
আদেশ গ্রহণ করিবে। 

৭। এপরক্ষর খাস দরবার হইতে যে কাগজাত ও হুকমাদি প্রচার হয়, তাহা সাধারণতঃ উত্তন প্রতিনিধি- 
সভাপতির স্বাক্ষরে প্রচারিত হইবে। 

৮। আফিসহায়ের প্রেরিত কাগজাত ও লেফাফাদি এইক্ষণকার নায় এপক্ষের বরাবরে আগত হইতে 
থাকিবে। 

৯। সভার প্রত্যেক অধিবেশনের কাধ্য বিবরণ নিদ্দিষ্ট শহিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, এবং তাহাতে 
এপক্ষের স্বাক্ষর হইবে। কাধ্যবিবরণে প্রতিনিধি-সভাপতির এবং অন্ততঃ অপর একজন সদসোরও স্বা্গর 
থাকিবে। 

আদেশ ভইল যে 

অবগতি ও কার্মো পরিণতির কারণ ইহার প্রভ্িলিপি সংসম্ট আফিসহায়ে ও বাক্তিগণ নিকট পাঠান 
যায়, ইতি। 

নিদশন--8 

রাজমন্ত্রী পদে রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুরকে নিয়োগ এবং তাহার ক্ষমতা (কারনামা) নির্দেশ 

শ্রীতরি 

[ং. 6. 1067 321721) 

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযৃত মহারাজ রাধাকিশোর দেববঙ্ম মাণিকা বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ভ্ত্রিপুরা, 
রাজধানী আগরতলা, ইতি সন ৯৩১৯ নিং ভারিখ ১১ই বৈশাখ । 

অন্র দরবারে জনৈক মন্ত্রী নিযুক্ত: করা আবশ্যক । অতএব শ্রীযত্ত- রায় উমাকান্ত দাস বাহাদ্নরকে এতদ্দুরা 
উক্ত মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করা গেল।৯ তণ্প্রতি স্বাধীন রাজ্যের যাবতীয় শাসন এবং উন্নতি সাধন সংক্রান্ত বিষয়ের 
অধিকার এবং ক্ষমতা অপিত হইল। নিম্নলিখিত বিষয়ে শ্রীযুক্ত মন্ত্রী গোপীকষ্ণ উজীরের যোগে এপক্ষের 
মঞ্জরী গ্রহণে কার্য করিবেন। 

(কে) কোন মকররী জমার তালুক বন্দোবস্ত দেওয়া। 
খে)১ট কোনপ্রকার নতন আইন প্রচলন কি প্রচলিত আইন রহিত কিম্বা সংশোধন করা। 
(গ) কোন অপরাধীর প্রাণদণ্ডাদেশ কার্য্যে পরিণত করা। 
(ঘ) রাজ খান্দান সংক্রান্ত কোন কার্য করা। 
(ডে) সংসার বিভাগের বজেট প্রস্তুত করা। 
(চ) ২৫,০০০ টাকার উদ্ধ ব্যয়ের কোনও নূতন বিষয়ের প্রবর্তন করা। 
ছে)ট ২০,০০০ টাকার উদ্ধ ব্যয়ের কোন পূর্ত কায্য আরম্ভ করা। 
জে) ২০০, টাকার উদ্ধ বেতনের কোন নৃতন পদ সৃষ্টি করা। 

২১৫) 
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২। নিম্নলিখিত স্থলে উজীরের সহিত এক মতে শ্রীযুক্ত মন্ত্রীর কার্য করিতে হইবে। মতদ্বৈধ হইলে 
এপক্ষের মঞ্জরী গ্রভন করিতে হইবে। 

(লু) বাধিক ৫০০২ টাকার উদ্ধজমার কোন তস্থিসী তালুক বন্দোবস্ত দেওয়া। 
খে) ২৫,০০০ টাকার উদ্ধজমার ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া। 
(গ)ট সংসার বিভাগ সম্বন্ধে আবশ্যকীয় পরিবর্তন করা। 

৩1 ঠাকরনংশীয় কোন কম্মচারীর কিশ্বা ২০০২ টাকার উদ্দ বেতনের কোন অপর কম্মচারীর প্রতি 
শ্রীযুন্ত মন্ত্রীর দশ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারিবে । উত্তত আপীল উজীরের নিকট উপস্থিত হইবে। 
উজীর আপীল গ্রভণ নিজ মন্তব্য সহ পেস করতঃ এপক্ষের হকৃম গ্রহণ করিবেন। 

81 রাজ্যের শাসন ও উন্নতি সাধন জন্য সংবৎসর মধ্যে সমল্টিতে যত টাকার প্রয়োজন হইবে 
শ্রীঘুন্ত শত্ধী বছসর আরন্তের পৃন্রে পক্ষ সাক্ষাত হইতে তাহার মঞ্জরী গ্রহণ করিয়া তদনূযায়ী বজেট প্রস্তুত 
করতঃ কার্য পরিঢালশ করিবেন। 

৫1 শীহন্তত শর্দী মাসিক মং ৯,০০০ এক হাজার টাকা বেতন পাইবেন। 

আদেশ হইল যে 

কার্যে পরিণতির জন্য প্রতিলিপি শ্রীযুক্ত গোপীক্ফণ উজীর ও শ্রীযুক্ত রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর 
নিকট এবং সংসল্ট আফিসহায়ে প্রেরিত হয়। ইতি। চি 

মন্ত্রী আফিসের দপ্তরসমহের কার্যভার বন্টন 

৯৩১৩ ন্রিং, তাং ১?৫শে আষাঢি, মেমো নং ৫। 

মন্ত্রী আফিসের ভিন্ন ভিন ডিপারমেন্টের কার্যভার নিম্নলিখিত কারধ্যকারকগণের প্রতি অপিত হইল :-- 

ভারপ্রাপ্ত কাধ্যকারকগণের নাম কার্যবিভাগের নাম 

১। শ্রীগুভ্তত শাবু কৈলাসচন্দ্র বিশ্বাস, ১। রাজস্ব 
নায়েব দেওয়ান। (কে) জরিপ। 

(খ) সব্বপ্রকার বন্দোবস্ত । 
গেট তোজী এবং তহশীল সংক্রান্ত আপীল 

ব্যতীত সব্ববিধ রেভিনিউ আপীল । 
(য) সাধারণ :-- 

ছাপাখানা । -£ 
মহাফেজখানা। 

হস্তী অশ্বশালা ইত্যাদি । 
২। বিচার । 
৩। জেইল। 
৪। রেজিষ্ট্রেশন। 
৫1 সংসার। 

৬। জমিদারী । 

১২২০ 
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২। শ্রীযুত্ত' বাব্ পরণচন্দ্র রায়, এম, এ ১৯। রব্রাজস্ :-- 
পুলিশ ও রেভিনিউ সুপারিন্টেন্ডেন্ট (ক) তৌজী ও 'হশীল মায় তৎকরাসত 

আপীল। 
(খ) জেনারেল ট্রেজারী ও স্ট্যাম্প | 

২। প্লিশ। 
৩। পলিটিবক্গাল। 
৪1 সৈনিক। 
৫ শিক্ষা। 
৬। চিকিতসা । 
৭1 কষি। 
৮। জিওলজিক্যাল সাভে। 
৯। পুশ মিউনিসিপালিটি সহ)। 

শ্রীযুক্ত বাবু কষ্ণপ্রসাদ রায়, অডিটার। ৯| ভিসান 

মন্ত্রী আফিসে যে সমস্ত পন্রাদি আগত হয় ভাহার লেপাঞ্ষাতে সংসৃল্ট বিভাগের নাম উল্লেখ থাকা 
আবশ্যক, ইতি । 

010.105৭ 

মন্্ী 

নিদর্শন--৬ 

প্রশাসনিক ব্িভাগাদি ও কাভার বন্টন 

লাভা ও সাধাশণ 

১৩১৪ শ্রিং, তাং ২৩শে জ্যৈঠ, মেমো নং ৪, মন্ত্রী আহিসর ভিন শিন্ন বিভাগের ঝধ্যভার নিম্নলিখিত 
বার্যাকারকগণের প্রতি অপিত হইল $-- 

দেওয়ান, 
শীযৃত বাব বঙচন্দ্র ভট্রাচাষ্য, বি.এ, 

তাঁহার অনুপস্থিতিতে 
শ্রীযৃত বাবু পূর্ণচন্দ্র রায়, এম,এ, 

পলিটিক্যাল বিভাগ । টা 

৯। র্াজস্ব। 
(ক) জরিপ । 
(খ) সব্বপ্রকারের বন্দোবস্ত । 

(গ) তৌজি ও তহশীল সংক্রান্ত আপীল ব্যতীত 
সব্ববিধ রেভিনিউ আপীল।" 
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শ্রীযুত 

শ্রীযৃত 

শ্রীযত 

শ্রীযৃত 

শরীয়ত 
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নায়েব দেওয়ান, 
বাব কৈলাসচন্দ্র বিশ্বাস 

রেভিনিউ সুপারিলন্টেণ্ডেল্ট, 
বাবু পূর্ণচন্দ্র রায়, এম,এ, 

পুলিস সূপারিন্টেণ্ডেল্ট, 
বাব অসিতচন্দ্র চৌধুরী, বি.এ, 

পর্তকার্যের সপারিন্টেগ্ডেলই, 
বাব চন্দ্রকান্ত বস 

ষ্টেট ফিজিসিয়ান, 
বাবু অমিয়মাধব মল্লিক, এম্,বি, 

অভডিটার, 
বাব নলিনীমোহন রায়, বি,এ, 

স্ । 

৩। 

৪। 

৭) | 

সখ । 

৩। 

৪। 

৫। 

৬। 

৭) | 

৭) | 

ম্। 

৩। 

৪। 

সাধারণ। 

(ক) ছাপাখানা । 
€খ) মহাফেজখানা। 

(গ)ট গেম্ট হাউস। 
(ঘ) সুলতান । 
জমিদারী । 
সংসার । 

তৌজী ও তহশীল সংক্রান্ত আপীল । 
জেনারেল ট্রেজুরী ও স্ট্যাম্প। 
বিচার । 
রেজিস্ট্রেশন । 
শিক্ষা । 
সৈনিক । 

পুলিস। 

পূর্ত । 
মিউনিসিপ্যালিটি । 
কৃষি। 
সীমানাদি সংক্রান্ত সাভে। 

রাজস্ব ও সাধারণ 

৭) | 

স্খ | 

২ | 

চিকিৎসা । 
জেইল। 

হিসাল ! 

(0. 17. 79/৯৩ 

মন্ত্রী 
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নিদর্শন--৭ 

, ন্লাজমন্ত্রীপদে রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের নিয়োগ 

চি. 8. 1৬211198 

নং ১৫ 

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযৃত মহারাজা রাধাকিশোর মাণিকা বাহাদুর, রাজধানী আগরতলা, স্বাধীন 
ত্রিপূরা, ইতি। সন ১৩১৫ ভ্রিপূরা, ২৪শে কান্তিক। 

যেহেতু মন্ত্রী শ্রীযৃত রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর মন্ত্রীপদ হইতে অদ্য অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, তৎপদে 
কলিকাতা নিবাসী শ্রীযৃত বাবু রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়কে নিযত্ত করা গেল।১০ 

১। তাঁহার প্রতি স্বাধীন রাজ্য ও তৎসংসম্ট যাবতীয় জমিদারী ও প্রিটিশ এলাকার অন্যান্য সম্প্ভি 
শাসন এবং আয় ব্যয় পরীক্ষা ও পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে সম্পূর্ণ অধিকার ও ক্ষমতা অপিত হইল । তিনি 
যাবতীয় কর্মচারী সম্বন্ধে বাহাল, এবালিশ ও জাবশ্যকমত ব্রখাস্ত ইত্যাদি দণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন । 

২। দুইশত টাকা ও তদৃদ্ধ বেতনের কশর্মচারীর প্রতি মন্ত্রীর দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে এপক্ষ সদনে আপীল 
চলিবে । আপীল মন্ত্রীর যোগে তাঁহার মন্তব্যসহ দাখিল হইবে। 

৩। রাজব্াধ্যাদির যেসব বিষয়ে এপক্ষের আদেশ আবশ্যক, মন্ত্রী তাহা যথারীতি গ্রহণ করিয়া কাধ্যে 

পরিণত করিবেন । 

৪। মন্ত্রীর বেতন মাসিক মবলগ ১৫০০ পনর শত টাকা অবধারিত হইল, ইতি । 

রাজমন্ত্রীরূপে রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুরের পুননিয়োগ 

ঢং. 16. 2171194 

মেমো নং ২ 

সম্প্রতি মন্ত্রীপদ শ্ন্য হওয়ায়, উজ্ঞ পদে ভূতপুবর্ব মন্ত্রী শ্রীযুক্ত রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুরকে পুণর্নিয়োগ 
করা যায়। 

শ্রীযৃক্ত মন্ত্রী স্বাধীন রাজ্য ও তৎসংস্ষ্ট জমিদারী আদি সম্পকে নিশ্নলিখিত কতিপয় বিষয় ব্যতীত 
অপরাপর সব্ববিষয়ের শাসন ও সংরক্ষণের কার্য পরিচালন করিবেন। নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে তিনি 
এপক্ষের মঞ্জরী গ্রহণে কার্য করিবেন £ 

কে)ট কোনও ভ্সম্পত্তির কোনরূপ স্থায়ী বন্দোবস্ত করা; 
(খ) কোনও মৃতন আইন প্রচলন করা, কি কোনও প্রচলিত আইন রহিত কি পরিবর্তন কি সংশোধন 

করা । 

গে) এই রাজপরিবারের খান্দান বিষয়ক কোন কার্য সম্পাদন করা৷ টু 
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, (ঘ) কোনও অপরাধীর প্রাণদণ্ডের আদেশ কার্যে পরিণত করা; 
(৬) দুই শত টাকার উদ্ধ বেতনের বেগনও নৃতন পদের সুষ্টি করা; 

দুইশত টাকার উদ্ধা বেতনের কম্মঢারীর প্রতি অন্পীন প্রদত দঙাশদেশর বিদে। এপক্ষ সাক্ষাঙ আপীল 
চলিবে । আপীল মন্ত্রীর শন্তবাযোগে দাখিল হইবে । 

সংসার বিভাগের কাধাভারও মন্ত্রীর প্রতি অপিত থাকিবে । তিনি পব্ববারে গোপীকৃ্ফ্ দেব উজারের 
'অনুপাস্ততিতে যেরূপভাবে সংসার বিভাগের কার্যা পরিচালন করিনেন, এস্সনও ভগ্ুতপ করিবেন। 

মন্্পী মাসিক ১০০০২ এক ভাজার টাকা হারে বেতন পাইবেন । ইডি সন ১৬৬৬ ভ্রিং ভাং ৬ই ফাল্গুন । 

(স্বাঃ) শ্রী পূর্ণচন্দ্র রায়, 
রেঃ সঃ 

(রেভিনিউ সপারিন্টেশ্িল্ছ) 

নিদশশন--৯ 

টি চিফ 'অফিসাগ্ধ নিয়োগ 5 অন্নদাচরণ গুপ্ত 

ও 
টি রর 

শু প্রীবি 
তত্ব ডে 
নে ৮ 

. নং ও 
২ 

ও বি ত11511898 

রোববগরী দরবার শ্রীশ্রীধূত মহারাজ রাধাকিশোর দেশবন্ম মাণিকা বাহাদর, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা 
রাজধাশী আগরতলা । সন ১৩১৮ ভ্রিং, তারিখ ২৫শে অগ্রহায়ণ । 

মন্ত্রী শ্রীযৃত্ত রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর কায হইতে অবসর গ্রহণ করায় তৎস্থলে জনৈক প্রধান 
কার্যকারক নিয়োগ করা আবশ্যক; অতএব দ্বিপূরা জিলার অন্তর্গত চুল্টাগ্রাম নিবাসী ডেপুটি ম্যাজিন্ট্রেট ও 
তেপুটি কালেকটর শ্রীযুক্ত বাব অনদাচরণ গুপ্ত বি.এ. কে প্রধান কাধ্যকারক (97161 ০7০9? ) রাপে 
নিয়োগ করা যায়। বণিত কায্যকারক দ্বিরাদেশ সাপেক্ষে মন্ত্রী শ্রীযত্ত উমাকান্ত দাস রায় বাহাদুরের তুল্য 
ক্ষমতায় যাবতীয় কাযা পরিচালন করিবে, অত এব-- 

আদেশ হইল যে 

অবগতি ও আচরণাথ এই রোবকারীর প্রতিলিপি শ্রীযক্তঞ বাব অন্নদাপরণ গুপ্ত সম্মীপে এবং এ 
রাজ্য আফিস ও আদাজলতসমূহে ও ঢাকলা কাছারীতে প্রেরিত হয়, ইতি। 
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প্রশাসন হেল্দু সংগতন ও পনগগতণ 

নিদরশশন--১০ 

সরকান্নী কাজকম বাংলাতে সম্পনম হওয়া সম্পকে মহারাজ রাধাকিশোর মাণিকা কত ক রাজমন্ত্রী অমদাচনণ 
« শপ্তকে লিখিত পত্র 

শীহানি 

অমদাবাশ 

গ্রথাণকার শ্রাক্ততাষা বাংলা । বাংলাতেহ সরকারী লিশাপড়া হওয়া সংগাত | ইদানীং কোন পেশ লে 
সরকারী কারো ইংরোজী ভাষার খাবভার হইতভতছ ইভা আমি জানিতে পারিয়্াটি। যাতাত এপ কাগা না হয় 
তাহার প্রতিবিধান করিয়া দিবে । অপশা মে কাছে। উতলেজী ভামা বাবশার অনিপাা তথায় ইংরেজী হাষা 
বাবহার অবশা কান্তবা ভইবে যেমন সি)10168) 1৩011 শ্রীজূপ স্থান বানীভ অনর্থক উইংরোল্টী শামা 
শানহার করিয়া প্রচলিত শ্তামাকে উপেক্ষা করা সংগ্চ তইনে না। 

হাংগালাকা চখাশ 
২-৯-১৮* শীরাপাকিশোর নন্মণ। 

"১৩১৮ প্িপরান্দ | গ্রই বন্সলইট ফাল্গুন মাসে গহানাকত বাগাকিশোর স্বগত হশ। 

রিপা পাজো নাংলা ভানা গাজভাধারপে বাপহানের সম্বন্ধে রাজবীয় প্ঠপোষকাডা ও উচ্চ রাজকশমচারিগণেগ প্চেসা 
সঙ্গদে লিখিত আদেশ উপদেশাদি প্রসঙ্গে গই দলিলটিল মল্য অসাধারণ । হনান্য নিদেশ সম্হতেব প্রামাণিক, প্রতিলিপি তস্তগান 
নবং পাপহৃত হইলে, এই গরাজ-স্বাক্ষণিহ যল দলিলটি এ্রয়াব* অনানিক্ষত ছিপ। উতার একটি ফটোম্ট্যা্ প্রর্টিলিণি গঙ্ছে 
সংয ৮ হয়াছে।। 

নিদশন--১১ 
অমাত্যসভ্ভার পনগণ্ন 

শীহনি 

1) 1৬. 1৬198111097 

লং 8 

রোববারী দরবার শ্রীশ্রীযুন্ত মহারাজ বারেশ্দ্র কিশোর দেববশর্মণ বাহাদুব, এলাকে স্বাধীন ভ্রিপরা, রান্জধানী 
আগরতলা । ইতি সন ১৩১৯ ভ্রিংং ২৪শে বৈশাখ । 

যেহেতু এই দরবারে যে সশস্ত রাজব্যায্য উপস্থিত হইয়া থাকে, তত্তানতের স্পরিচালন ও গুরুতর 
বিষয়ের পরামর্শ ইত্যাদির জন্য স্বগীয় পিতৃদেবের সময়াবধি যে অমাত্য সভা স্তাপিত আছে, ত€সংক্রান্ত নিয়মা- 
বলীর অবস্থান্যায়ী পরিবর্তনক্রমে নৃতন রোবকারী প্রচার করা আবশ্াক; অতএব এতৎ সম্বন্ধে নিশ্নলিখিত 
বিধান করা হইল। 

১। উক্ত সভা এপক্ষের “অমাতায সভা" এবং ইহার সদস্যগণ “অমাত্য" নামে অভিহিত হইবে । এপক্ষ 
স্বয়ং এই সভার অধ্যক্ষ থাকিবেন। * 

৭২৫ 



রাজগী ভ্রিপুরার সরকারী বাংলা 

,২। এই সভাতে স্বাধীন রাজ্য ও জমিদারী সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের আলোচনা হইতে পারিবে না। 

৩। আপাততঃ শ্রীলশ্রীযুক্ত রাজকমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববঙ্্মণ। 

১। শ্রীযৃত অন্নদাচরণ গুপ্ত, বি.এ, প্রধান কার্যকারক | 
২। », চাকর রাধামোহন দেববঙ্মা। 
৩। », ঠাকুর সারদাচরণ দেববঙ্মা। 
৪। » কর্নেল ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেবখন্যা, 
ঠে। »  অনঙ্গমোহন নাহা, বি,এল,। 
৬. » দেওয়ান বঙ্গচন্দ্র ভট্রাঢায্য, বি.এ, | 

শ্রীলশ্রীমান রাজকমার প্রজেন্দ্রকিশোর দেববঙ্্মণ ও উপরিলিখিত ব্যক্তিগণকে এই সভার সদস্য নিয়োগ 
করা গেল। আবশ্যকমতে এপম্মের আদেশে উহাদের পরিবর্তন কিংবা সংখ্যার শ্রাসবদ্ধি হইতে পারিবে। 

৪1 শ্রীলশ্রীযৃুত রাজক্নার নবদ্বীপচন্দ্র দেববশ্মণ ও শ্রীলশ্রীমান রাজকৃমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেব 
বঙ্মমণ এবং প্রধান কার্যকারক শ্রীযুক্ত বাবু অনদাচরণ গুপ্তকে এই সভার সহকারী অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হুইল । 

৫। যে সকল অধিবেশনে এপক্ষ উপস্থিত থ।কিবেন, সেই সকণ অধিবেশনে আলোচিত বিষয়গুলি 
সম্পকে উপস্থিত সদস্যগণের মতামত গ্রহণে এপক্ষ কতব্য অখধারণ করিবেন। 

৬। কোন অধিবেশনে এপক্ষ উপাস্থিত হইতে না পারিলে, সহ্কারী অধ্যক্ষগণ মধ্যে একজন সভাপতির 
কার্য নিব্্বাহ করিবেন এবং উপস্থি5 সদস্যগণের অধিকাংশের মতানুসারে এ সভার কার্য পরিচালিত হইবে । 
মতভেদ স্থলে উভয় পক্ষের তুল্য মভ হইলে সভাপতির আর একটি আভরিতভ. মত দেওয়ার অধিকার থাকিবে । 

৭। সদস্যগণ মধ্যে অন্যন ৪ জন উপস্থিত থাকিলেই ৫ম ধারানুসারে কাধ্য পরিচালিত হইতে পারিবে । 

৮। পান্বোভ্তত বিষয়গুভি এপক্ষের উপস্থিত সময়ে সর্ভাতি আলোচিত হইবে । বিশেষ কারণবশত্ 
এপক্ষের উপাস্থৃতি সম্ভবপর না হইলে গ্র বিষয়গুলি সভাতে আলোচিত হইয়া সদস্যগণের মতামতসহ এপক্ষ 
সাক্ষাতে উপস্থিত করিয়া আদেশ গ্রহণ করিতে হইবে। 

১। কোন নৃতন জ।ইন প্রচলন করা কিংবা প্রচলিত আইন রহিত কি সংশোধন করা । 
২। আয়-ব্যায়ের বজেট পাস করা। 
৩। রাজ খান্দান সংক্রান্ত কোন কার্য করা। | 
৪। কোনপ্রকার সরকারী তালুক বন্দোবস্ত দেওয়া । 
৫6। কোন অপরাধীর প্রাণদণ্ডের আদেশ কাধ্যে পরিশত করা। 
৬। কোন অপরাধীকে মুক্ত দেওয়া কি ক্ষমা করা। 
৭। মুদ্রা প্রস্তুত সম্বন্ধীয় কোন আদেশ করা। 
৮। রাজ্যের সীমা সংক্রান্ত কাধ্যের শীমাংসা করা। 

৯। সভার প্রত্যেক অধিবেশনের কার্য বিবরণ নিদ্দিষ্ট বহীতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, এবং তাহাতে 
সভাপতির ও অন্ততঃ অপর একজন সদস্যের স্বাক্ষর খাকিবে। 

১০। যে অধিবেশনে এপক্ষ উপস্তিত না থাকেন তাহার কার্য বিবরণ উল্লিখিতরূপ দৃস্তখতের পর 
এপক্ষ সাক্ষাৎ উপস্থিত করিতে হইবে । এপক্ষ অনুমোদিত লিখিয়া তাহাতে দস্তখত করিবেন। এইরূপ অনু- 
মোদনের পৃব্বে এই সকল অধিবেশনের নিম্পত্ি কার্যে পরিণত হইতে পারিবে না। 

১১। প্রত্যেক অধিবেশনে যে ২ বিষয় আলোচনার জন্য উপস্থিত করা হইবে, তাহা এপক্ষ প্রধান 
কার্যকারক শ্রীযুক্ত বাবু অনদা চরণ গুপ্তের সহিত আলোচনা ক্রমে অবধারণ করিবেন এবং এ সকল বিষয় 
বিশেষ আবশ্যক স্থল ব্যতীত অন্যন ২ দিবস পৃবের্ব সদস্যগণকে জানাইতে হইবে । 

১২৬ 



প্রশাসন কেন্দ্র সংগঠন ও পুনগঠন 

১২। সভা হইতে যে সমস্ত আদেশাদি প্রচারিত হইবে তাহা এপক্ষের আদেশ বলিয়া পরিগণিত হইবে। 
তদ্বিরদ্ধে এপক্ষ সাক্ষাৎ আপীল হইতে পারিবে না। 

১৩। চাকলা সংহ্রান্ত বিষয়ের আলোচনা সময়ে ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ন কমার দ।সগুপ্ত অতিরিজ্ঞ, 
সদস্য স্বরূপে সভাতে উপস্থিত থাকিয়া আলোচনাতে যোগদান ও মতামত প্রদান করিতে পারিবেন। যে 
অধিবেশনে চাকলা সংক্রান্ত যে বিষয়ের আলোচনা হইবে তাহার সংবাদ অন্যান ২ দিবস পূর্বে ম্যানেজারকে 
জানাইতে হইবে। 

১৪। আফিসসমূহ হইতে প্রেরিত কগজাদিতে এবং সাধারণ আবেদন ইত্যাদিতে "অমাতা সভা" 
ইহার পৃবের্ব “মহামান্য” শব্দ ও সদস্যগণের নামের পুবের্ব “মাননীয়” শব্দ ব্যবহৃত হইবে। 

১৫। এপক্ষের “দরবার” শব্দে অমাত্য সভা বুঝাইবে। 

আদেশ হইল যে 

অবগতি ও কায্যে পরিণতির জন্য এই রোবকারীর প্রতিলিপি সংসৃম্ট বাতিচ্গণ নিকট ও চিফ আফিসে 
প্রেরিত হয়। ইতি-- 

নিদশন--১২ 

চিফ অফিসার পরিবতন 

3. 16. 1৬1210198 

মোয়া নং 9 

চিফ অফিসার শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ গুপ্তের রূটিশ গতর্ণমেল্ট সাভিসে প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধীয় পলিটিকেল্ 
এজেন্টের গত ওরা নবেম্বর তারিখের পন্র পেশ হইল । শ্রীযুজ্জ অন্নদাচরণ গুপ্ত আগামীকল্য (২০শে কাত্তিক, 
১৩১৯ ন্রিং) শ্ত্রীযুক্ত বঙজচন্দ্র ভট্টাচার্যা দেওয়ানের হস্তে যথারীতি চাজ্ভ্র বৃঝাইয়া দিবেন। শাসনভার সম্থন্ধে 
স্বতন্ত্র আদেশ প্রচারিত হইতেছে । 

অবগতি ও আচরণের জন্য এই আদেশের প্রতিলিপি সংসূষ্ট ব্যতিষ্গণ ও আফিসহায়ে প্রেরিত হয়। 
ইতি, সন ১৩১৯ ভ্তিং তারিখ ১৯শে কাতিক। 

১২৭ 



যাজগী প্রিপরার অরশগরী বাতা 

নিদশনৃ--১৩ 

রাজমন্ত্রী নিয়োগ : মহারাজকৃমার নবদ্ধীপচন্দ্র দেববন্মা 

পা ৪১১ 

03. 15. 1১101111058 

রোপকারী ব্রণার শ্রীশ্রীসূত মক্গারাজ বীরেন্দুকিশোর দেবনা আাণিক্য শাভাদুর, অঙাকে সাধীন ভিপুরা, 
গাজধানী আণরভলা। সন ১৯৩৯৯ সিং, তাং ১৩শে বাতিক। 

ভূতপবব মন্তী প্রায় উন্বাকাগ্ত দাগ বাহাদুরের অনসগর গ্রভশাণধি মন্ধী পাদ শুনা আছে তদনধি স্বাধীন 
রাজের শাসনভার “প্রধান কাযাক:রক" (চিফ অফিসার) লকলে একবঞসরের জনা পরীক্ষা সাপেম্স শ্রীযন্ত' 

অলদাচরণ গুপ্তের হস্তে না টিল। শীনুঠ অনদাচরণ ৬%5 বিটিশ গবণমেল্ঠের সারভিশে পাভাবত্ঁণ করায় 

রাজা শাগনের সবন্দোবদ্তকন্পে গণগাখা মন্ত্রী নিয়োগ আপশশাক শিনেটিত হইতেছে 

আঙশএশ 

১। শ্রীলশীযুত মভারাজকুহাল শাদাপটন্দ্র দেলবম্মাকে আন্ী পদে নিযৃত। করা গেলনা 

২। স্বাধীন রাজ)র শাসন ও সংরক্ষণ বিময়ে সম্পরণ অধিকার ৩ ক্ষগাতা ভণ্প্রতি তাগিত হইল। 
কেবল নিম্নলিখিত কতিপয় বিষয়ে ভান এপক্ষের মঙ্জরী গ্রতণে কার্যা করিবেন । 

(ন) কোন ভূসম্পির কোণরাপ স্কায়া বণেনাবস্থু। 
(খ) কোন নৃতন আইন প্রচলন কি কোণ প্রচলিত আইন পভিত পা পরিবস্তণ শা সংশোধন । 

(গ) কোন অপরাধীর প্রাণদত্ডের আহদশ কার্যে পরিণত কলা। 
(ছ) রাজপরিবারের খান্দান পিষম্ক কোন কার্ধা সম্পাদন করা । 
($) ২০০, দ্ভশত টাকার উদ্ধ £7হণের কান নৃভিন পদের সুষ্পি করা না ভাদশ পদ উঠাইয়া দেওয়া। 
(চ) ২০০. দউশত টাকার উদ্ধ নেতনের কোন কঙ্চারীকে পদচ্ বা আনসর করা। 

অবগতি ও আচরমাথ এহ লোবকারীর প্রঠিলিপি সংসুল্ট নাঠিশ্পণ ও আফিসভায়ে প্রেরিত ভঙ্গ, ইতি 

+স্রিপুরেখর মভারাজা ঈশানচন্দ্র মাণিক্োের পৃ মনাপাজকুমার  নবদ্ীপচন্দ্রেপ সৃদীর্ঘ জীলন পিচিন্ন অভিজতায় পরিপৃণ | পিতু- 
বিয়োগের পর নালাবয়সেই উত্তরাধিকারীত্ব ইঠ্যাদি নামানিধ নিষয়ে বাজ্োশ্বরের সভিত বিরোধ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি রাজ 
পরিত্যাগ পূর্বক ক.মিল্লায় গমন করতঃ প্রায় ২০ বণ্মরকান তথায় বসবাস করেন। ত€পর রাজ্যে পনরাগমনের জন্য আহত 
তইয়া তিনি আগরতলায় আাগমন পূবক সৃদীঘ জীবনে প্রণাসনিক শহুবিপ সবোঙ্চ দায়িহ্প্ণ কাষ গ্রহণপ্র্বক স্বীয় চরিক্র- 
বল, পাণ্তিত্য ও রাজ্যের সেবা দ্বারা পাজপরবার ও জনসাধারণের প্রভৃত শ্রদ্ধা অন করেন। জীবনের বিচিন্ত অভিজ্ঞতার 
কাহিনীপ্ব তাহার আয্মকথা “আবজনার ঝুড়ি" ১৩৮৭ বাং সনে না নামক সাহিতা পত্রে ক্রমশ প্রকাশিত হয়। আগরতলা 
হইতে প্রকাশিত “রনি” দ্ৈিমাসিক সাহিঠ্য পত্রিকায় (৯ম বষ--১৩৩১ নাং) তত্রচিত “বাংলা ভাষার চারি যুগ” নামক সূদীঘ 
প্রবন্ধ হইতে ঠাঁহার মূতিভামার উপর অধিকার এনং সমালোচনা তি সাঙ্গক সম্টির সাক্ষ্য বহন করিতেছে। 

২৮ 



গিম্যানতা - হান সংগাগিল £ পশর্প 5০ 

নিদশন--১৪ 

রাজশ্লাঙ্ধীল নেতন ।তলখা। নির্ধারণ 

1) 17২1৮711115 

হাতত পাত ১ 

এপছ্ছের ৯৩১৭ জিং ১৩ শেকান্িকার োলবগ পি তাপস ও শীলশীযাত শহাপাজব্লার নবঘ্বীগ চিজ 

দেববশর্মণ শন্ীর তনখা১১ ৫০০, পাচশত নালা মাঞ্জল করা গেল উচ্ধ তনখা 25 আগ্রতায়ণ মাস হইতে তিনি 
পাইবেন। ইতি ১৯৬১৯ গ্লিং তারিখ ১৮শৈে পদৌঘ। 

নিদশন--১৫ 

রাজমন্ত্রী পদে নিয়োগ : মহারাজকমার ব্রজেল্দরকিশোর দেববর্ম। 

নাং ১৮ 
3. ০1৮10101197 

রোবকারী দরপার শ্রীশ্রীযৃত মহারাজ বীরেন্দ্র নিশোর দেববনর্মা মাণিক। বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন শ্লিপরা, 
পললাজধানী আগরওলা। ইতি, সন ৯৩১৩ গ্রি-১৮০শে ফাল্গুন 

রাজমন্ত্রী শ্রীলশ্ীসূত রাজক্মার নবদ্দীপচন্দ্র দণবন্স্মী, শারীরিক অসুস্থ তানিবঙ্গন শাসনকাধা হইতে 

অবসর গ্রহণ করিবার নিমিন্ত এপক্ষ সদনে আবেদন ড্াপন করিয়াছেন । সভরাং নিশ্নলিখিত আদেশ করা গেল। 

শ্রীলশ্রীমান রাজক্মার ব্র-জন্দ্রকশোর দেববশ্মাকে রাজশন্দীর গদে নিযনড। করা যায়। তধ্প্রতি স্বাধীন 
রাজ্যের যাবতীয়*শাসন ও উনতি সাধন সংক্রান্ত বিষয়ের অধিকার এবং শগশতা অপিত ভইল। উত্ত* শ্রীলশ্রীমান 
নিশ্ননিদ্ধারিত শাসন ইত্যাদি বিষয়ে শ্ীল্বীযূভ্ত রাজকমার নবদ্ধীপচন্দ্র দেববর্মার উপদেশ গ্রহণে ও যোগে 
এপক্ষের মঞ্জরী গ্রহণ করিবে। 

(কে) কোন কায়েমী জমার অথবা ভতসখিসি তাল্ক বন্দোলস্থ দেওয়া । 
(খ) ' কোন প্রকার নৃতন আইন প্রচলন কিঙ্গা প্রচলিত আইন রঠিত কি সংশোধন কারা । 

(গ) কোন অপরাধীর প্রাণদশ্ডাদেশ কার্যো পরিণত করা। 

(ঘ) " রাজখান্দান সংক্রান্ত কোন কার্য করা। 
(৩) ১০০২ একশত টাকার উদ্ধ বেতনের কোন নুতন পদ সুশ্পি করা। 

একশত টাকার উদ্ধ বেতনের কম্মচারীর প্রতি মন্ীর দশডাদেশের বিরুদ্ধে এপক্ষ সদনে আপীল তইতে 
পারিবে। ্ 

শ্রীলশ্রীমান রাজকুণার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেশবঙর্মা মন্ত্রীর তন্খা মাসিক মং ৫০০, পাঁচশত টাকা পাষা 
করা গেল। 

অবগতি ও আচরণার্থ এই 'রোবকারীর প্রতিলিপি সংসম্ট ব্যক্তিগণ নিকট ও আফিসহায়ে প্রেরিত 
হয়। ইতি। ৃ্ 

২২২৯১ 



রাজগী ভ্রিপরার সরকারী বাংলা 

নিদর্শন-১৬ 

্লাজ্য শাসনভার স্বতস্তে গ্রহণ 

[হোমে নং ২ 

9. 16. 1৮192111158 

24.3.25. 

যেহেতু নানাকারণে রাজাশাসনের সমগ্র ভার এপন্ষের স্বহস্তে গ্রতণ করা ও মন্ধীপাদ সঙ্গদ্ধে নতন 
বাবস্থা করা প্রয়োজন হইয়াছে, 

অতএব দ্বিরাদেশ সাপক্ষে জাদেশ হইল যে-- 

বন্তমান মন্ত্রী শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববশমা আপন কাথ্যভার তদ্যই দেওয়ান শ্রীযূর্তত বিজয়কৃমার 
সেনের হস্তে অর্পণ করিবে । শাসন কার্যা সম্বন্ধে সবিস্তর আদেশ অতঃপর প্রচারিত হইবে । 

অবগতি ও কাধ্যে পরিণতির জন্য এই আদেশের প্রতিলিপি মন্জী আফিসে ৩ সংসুষ্ট আফিসসম্হে 
প্রেরিত হয় এবং জ্টেট গেজেটের বিশেষ সংখ্যায় প্রচারিত হয়। ইতি ১৩২৫ ভ্রিং ২৪শে আষাত়। 

নিদর্শন--১৭ 

চিফ দেওয়ান নিয়োগ : বাবু প্রসন্নকমার দাশওপ্ত 

নং ৩ 

3. 10. 1101011058 

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর দেববশর্মা মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন স্রিপুরা, 
রাজধানী আগরতলা, ইতি । সন ১৩২৫ ভ্্রিং, তার্রিখ ৩০শে আষাত। 

এপক্ষের গত ২৪ শে আষাঢ় তারিখের ২ নং মেমোর মম্মানুসারে শ্রীমান ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববশ্মা 
মন্ত্রীর কার্যের “চাজ” বুঝাইয়া দেওয়ায় এবং রাজাশাসনের সম্পণ ভার এপক্ষের নিজ হস্তে নস্ত রাখায় কাযোর 
সহায়তার জন্য দ্বিরাদেশের তরে চাকলার ম্যানেজার শ্রীযূত বাব প্রসন্ন কৃমার দাসগুপ্তকে 0191 199%27 
পদে নিযুক্ত কারা গেল। উক্ত 01006 1১৩৬1 প্রবর্ববৎ চাকলা ম্যানেজারের কার্যও করিতে থাকিবে। 

নিশ্নলিখিত নিয়মানুসারে কাধ্য চলিবে । 
১। উপরোভ্ত 01161 19681 প্রতি শাসন সংক্রান্ত সমস্ত বিভাগসমূহের ভার অপিত থাকিবে। 

২। 0115 195৬০ এপক্ষের সাক্ষাৎ আদেশ উপদেশাধীন থাকিয়া নিজ জিম্বার বিভাগসমূহের সমস্ত 
কার্য করিবে। 

২১৩০ 



প্রশাসন কেন্দ্র সংগঙতন ও পুনগঠন 

৬। নিম্নলিখিত কতিপয় বিষয়ে এপক্ষের বিশেষ অনুমতি মঞ্জরি গ্রহণে কাযা সম্পাদন করিতে হইবে । 
(ক) কোন মকররী কি তস্থিচি জমার তালুক বন্দোবস্ত দেওয়া। পু 
খে) ২৫ পঁচিশ দ্রোণের অতিরিক্ত ভূমির যে কোন প্রকারের বন্দোবস্ত দৈওয়া। 
(গ) কোন নতুন আইন প্রচলন, সংশোধন, পরিবর্তন কি রহিত করা। 
(ঘে) রাজখান্দান বিষয়ে কোনও কার্য করা। 
(ঙ) কোন অপরাধীর প্রাণদণ্ডের আদেশ কাধ্যে পরিণত করা। 
(5) বাষিক আয় ব্যয়ের বাজেট “পাস" করা এবং এড্মিনিল্ট্রেসন রিপো্ গ্চার করা। 
ছে) বজেটের অতিরিক্ত কোনরূপ বায়ের প্রয়োজন হইলে তাহা মঞ্জর করা। 
(জ) বজেটের এক হেডের টাকা অন্য হেডে পরিবর্তন করা। 
(ঝ) ১০,০০০ দশ হাজার টাকার উদ্ জমার ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া। 
(ঞ) পদাতিক এবং পঞ্চাশ টাকার নান বেতনের কম্্মচারী বাতীত কোন কম্মচারী নিষ্কোগ বা ভাবসল 

নরা। 
(ট) মিলিটারী সংক্রান্ত জমাদার হইতে তদৃদ্ধ লকবের কোনও হ্ুদ্দাদারকে বহাল বরাথাফ করা। 
(ঠে) ১০০০ এক হাজার টাকার উদ্ধ ব্যয়ের কোন বিষয় প্রবন্তন করা। 
(ড) জীর্ণ সংস্কার ব্যতীত মং ২০০২ দুইশত টাকার উদ্ধ পায়ের কোনও প্রন্ত কাঙা আরম্ভ করা। 
(5) গুরুতর পলিটিক্যাল বিহয়। 

৪1 রাজ্য সংক্রান্ত কার্যাবাবত উতভ্তত 00101 1১৮01 এর মাসিক মাং ৩০০. কিনাশত ঢাকা বেতন 
ধাহ্য করা গেল । 

৫ এরাজ্য প্রচলিত আইন ও নিয়মাবলীতে যে স্কলে শমন্ী” শব্দের উচলঙ আছে, ভঙস্থতল 00101 
1)০/%। বুঝিতে হইবে । 

নিদর্শন--১৮ 
অত্যাতা সভার স্থলে চ্টেট কাউল্সিল গঠন 

নাং ১২ 
3. 1. ১101011098 

|8.12 25 

'রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযৃত মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর দেববশ্ম মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন শ্রিপূরা, 
রাজধানী আগরতলা, ইতি, সন ১৩২৫ ভ্রিং ১৭ই চৈল্র। 

যেহেতু বিগত ১৩১৯ ব্রিং ২৪শে বৈশাখ তারিখের রোবকারী অনুসারে স্থাপিত “অমাতা সভা" পর্তশণনে 

নানা কারণে কার্যকরী হইতেছে না। তৎ্পরিবর্তে “ছ্টেট কাউন্সিল” গঠন করা এপক্ষের তভিপ্রেত, অতএব 

এতৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিধান করা হইল । 

১। এপক্ষ স্বয়ং এই কাউন্সিলের সভাপতির কার্য করিবেন এবং শাসন সংক্রান্ত প্রধান কার্যাকারক 
প্রতিনিধি সভাপতির কার্য করিবে । 

২১৩১ 



গাজদী প্লিপুরার সরকারী বাংলা 

২। শ্রীলযুত্তঃ নহারাজকুমার মহেন্দ্রচন্দ্র দেববশ্মা ও পাশ্থের লিখিত বাজিগিণকে “স্টেট কাউন্সিলের" 
শেম্বর স্বরূপে নিয়োগ করা গেল। 

| শা পঞ্ষ্ প্রাইভেত সেক্রেটালী (11587011610) 
১। চাকলার ম্যানেজার (15%-77101 ) 
৪। খাস আদালতের চিফ জজ্ (16%-901010 ) 
8। চিফ দেওয়ান আফিসের বিভাগসম্হের ভারপ্রাপ্ত কাযাকারকগণ (15570001010) 
% | মিলিঢারির প্রধান কাযাকারক €(12১-০11010 ) 

৬। শ্টেট ফিজিসিয়ান (12-9101016 ) 
5 পলিশ সপারিন্টেতগুল্ত (13-910161) 
| তত এডরভোকেছ ( 1:১-6)111610 ) 

৯.| ২ জশিদার শীষুতপাব দ্বারক্ানাথ চক্রবত 
শীনুত্ততবাবু উপেন্দ্রকষ্ণ ঘোষ 

৩। দেওয়াশ শ্রীবুহ গিজয়কুশার তসশ ল্টেট কাউল্সিলের সেকেটেরি স্বলুপে কার্গা পরিচালন করিবে । 

81 শিশেম ২ ক্ায্যোপলক্ষে ঠদ্বিষয়ে অনভ্িস্ত বাভ্ডিনকে উপস্থিভ গে এপক্ষের আদেশে সাময়িলঃ 
নেদর আলাপে শিয়োগ করা হউবে। 

ঠি। উত্ত* *শ্টেট কাউন্সিলে" প্রধান 5৪ শিঙ্ললিখিত ভিন শ্রেণীর কারা হাইীবেন 

(ক) স্বাধীনরাজয € জচিদারী শাসন সংক্রান্ত গুরুতর লিষয়।দি 
(থ) আইন প্রচলন 
(2) বিচার সংক্রান্ত বিষয়া।দ 

এপ (ক) প্রকণম সঙ্গীর মে সকন ব্রিষয় "স্টেট কাউন্সিলে" আহ্োচনার জনা চদা সঙ্গত লোধ 
ব্রেন, এ সকল টিষগ “স্টেট কাউন্সিলে" আলোচিত হইবে । খে) প্রকরণ সঙ্গঙ্গীয় সমস্ত কার্যা “স্টেট 
ব্াাউন্সিলের" যোগে সম্পাদিত হইবে । (গ) প্রকরণ সঙ্গল্দীয় যে সকল বিষয়ে এপক্ষ বরাবরে আপীল রুজ 
হইবে ঠৎপৰদ্দ আলোচনা ৩ পরামশ জশা নিশ্নলিখিত মে্রণণ দ্বারা একট “প্রিভি কাউন্সিল” গঠিত 
হহব। উন্তত কাউ।নসন সংসুল্ট বিষয়ে আলোচনা করিয়া এপক্ষ সাক্ষাত আদেশ জন্য নী প্রেরণ করিলে । 

(৯) চিক জজ, খাস আদালত 
(০) শাসন সংকাশ্ত্র প্রপান কামাকাপক 
(9) এপক্ষের প্রাইন্ডেট সেক্রেটেরা 

১। “লস্ট ল্গাউন্সিলের” শেঙ্গরগণ নধ্যে অশ্যন তিনাজন উপস্থিত হ্রাকিলেত কাযা পরিচালিত তইতে 
পারিবেকা। 

3। সমস্ত শিসয়ে অধিকাংশ শেঙ্গরগণের তে কাষাপ্রণালী নিদ্দ।রিত হইবে । কিচ্ছু সকল বিষয়েই 
বঙাউল্নিলের নির্ধারণ এপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষ হইবে । মতভেদ স্থলে উন্তয় পক্ষের তল্য মত হইলে সভাপাতর 
অথবা প্রতিনিধি সভ্ভাপতির আর একটি অতিরিভ" মত দেওয়ার অধিকার থাকিবে । 

৬ 

৮। "*ল্টিট স্াউল্সিল" তই গে সকল আদেশাদি প্রচারিত হইবে, তাভচা এপঙ্ষের আদেশ বলিয়া 
পরিগাশিত ভইব। তদিরহুদধ কোণ আপীল তউইতে পারিবে না। 

আদেশ হইল যে 

অবগতি ও কার্যে পরিণতির জন্য এই রোবকারীর প্রতিলিপি সংসৃষ্ট ব্যত্তিগ্গণ নিকট ও চিফ দেওয়ান 
আফিসে প্রেরিত হয়। ইতি 

১৩২ 



প্রশাসন কেন্দ্র সংগঠন ও প্রনগঞগ্ন 

নিদশন--১৯ 

ত্রিপুরা রাজ্যের রাজভাষা রাপে বাঙ্গালাভাষা প্রয়োগ সম্বন্ধে ১৩২৭ ভ্রিং ১৫ই শ্রাবণ তারিখের ১১নং সারকলার 

প্রিপুগা জট গেতজোন 

প্রথম খন্ড (খে) 

১৩২৭ ভ্রিপরাধ্দ ৯৫ই শ্রাবন, আঙ্গন-ান 

ষোড়শ ভাগ- শ্রাবণ, প্রথম পঙ্চশসপতম সংখা 

(৭৪ প)) 

গান ১৩২৭ ব্রি, তাত ৯৫ই শ্বাবণ। 

সার্কুলার নং ১১--এ গাজার আফিস ৩ আদালতসমতে সব্ববিধ রাজবঙগাযো বাঙ্ালাভাষা প্রক্নোগ 
করিবার নিমিত মন্ধী াফিসের ১৬২৪ শ্রিং ১২ই বৈশাখ তারিখের ৩নং সারকলার দ্বারা বিধান করা হইয়াছে । 
বর্তমানে সময়ে কোন কোন স্থলে তাহার ব্যতিক্রম হইতেছে । উত্. সারক্লাপের  মশমানযায়ী কাষ্য হওয়া 
শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজা মাণিক্/ বাহাদুরের অভিপ্রেত। অতএব অতঃপর উপরিউন্ড সারকলারের আভিপ্রায়ান্ সারে 
বঙগর্যা করা রাজকম্্মচারিগণের কর্তবা হইবে । 

স্বাঃ শ্রীপ্রস্নকমার দাসগুপ্ত 
চিফ দেওয়ান । 

৬৩৩) 



রাজগী ব্রিপুরার সরকারী বাংলা 

নিদশন--২০ 

ত্রিপরা রাজ্যের রাজভাষা সম্বন্ধে ১৩২৪ ন্িং ১৭ই বৈশাখ তারিখের ৩নং সারকলার 

ররর». ০ পপ ্স্-এরর_.স ._প -প ১ আ+__সপমরর এ 

ক্লিপূরা ষ্টেট গেজেট 

প্রথম খণ্ড খে) 

১৩২৭ ব্রিপরান্দ, ১৫ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার 

ষোড়শ ভাগ--শ্রাবণ, প্রথম পক্ষ--সপ্তম সংখ্যা 

(ক্রোড়পত্র) 

৮ শপ শী পি শিট আপা আআ এ জর 8 স্পা - রে শশা শশা ৩ শি - পাশা শ্পীশীশীীশশীট শীষ শশী শী পপ ও 228৯৮ ০০১ ০০ ০০০০ ১৬ 4252৯০1-2৮ ০ -১০০০০০০ 

রাজস্থ ও সাধারণ বিভাগ । 

(১৩২৭ ঘ্রিং ১৫ই শ্রাবণ ঠারিখের ১নং সারকলার সংসম্ট) 
ক্রোড়পন্র । 

সারকুলার নং ৩*--এরাজোর আঙফ্ষিস ও আদালতসমূহের প্রচলিত ভাষা বাঙ্গালা, এবং সব্রববিধ রাজ- 
বগয্যে আবহমান কাল হইতে বাঙ্গালাভাষা ব্যবহাত হইয়া আসিতেছে । এই নিয়ম অক্ষপ্র রাখা 
স্বর্গীয় মহারাজবাহাদুরগণের অভিপ্রেত ছিল। এই অভিপ্রায় সংসাধনোদ্দেশ্যে প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মহারাজ 
বীরচন্দ্র মাণিকা বাহাদুর ১২০৪ শ্রিপূরাব্দে “নিজ্পত্তি পন্রাদি লিখিবার আইন” শীর্ষক এক বিধি প্রচার করিয়া- 
ছিলেন, বর্তমান সময়েও তাহা প্রচলিত ও প্রবল আছে। পরমপূজ্য স্বথগায় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর 
লিখিত এবং বাচনিকরূপে এবিষয়ে স্বীয় অভিমত বারম্থার কম্মচারীদিগকে জানাইয়াছেন। তাঁহাদের এই কল্যাণ- 
কর মহদতিপ্রায় সসম্মানে প্রতিপালন করা রাজকম্মচারীমান্রেরই কর্তব্য । কিন্তু অধনা কোন কোন স্থলে তাহার 
বৈলক্ষণা ঘটিতে দেখা যাইতেছে। 

সবর্ববিধ রাজকার্যযে বাঙ্গালাভাযার প্রয়োগ এবং তদুপলক্ষে উৎকর্ষ বিধান করা শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজ মাণিক্য 
বাহাদুরের একান্ত অভিপ্রেত। অতএব পলিটিক্যাল বিভাগ সংস্ষ্ট বিষয় বা বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থল ভিন, 
আদালত ও আফিসসম্হের কাগজপন্রে বাঙ্গালাভাষা ব্যতীত অনা ভাষা ব্যবহার করা সঙ্গত হইবে না। 

কোন বিচারক বা অন্য শ্রেণীর কায্যকারকের বাঙ্গালাভাষা জানা না থাকিবার দরঃন অথবা উক্ত ভ।ষায় 
স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে অক্ষমতা প্রযুক্ত সাক্ষীর জমানবন্দী, রায়, আদেশ, রিপোর্ট ও ডায়েরি ইত্যাদি অন্' 
ভাষায় লিপি করিতে বাধ্য হইলে, তাহার বঙ্গানুবাদ প্রস্তুত করিয়া সংস্ষ্ট কাগজের সঙ্গে রাখা এবং উত্ত 
কাগজ কোথাও প্রেরিত হইলে বঙ্গান্বাদ সহ প্রেরণ করা সঙ্গত হইবে। 

স্বাঃ শ্রীঅভয়কমার গুহ স্বাঃ শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্্মা 
ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক মন্ত্রী 

*ইহাই পৃবৌক্ত নিদশনে উল্লেখিত ১৩২৪ গ্িং সনের ১৭ই বৈশাখ তারিখের ওনং সাকুঁলায়। 
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প্রশাসন কেন্দ্র সংগঠন ও পুনগঠন 

নিদরশন--২১ 

স্টেট কাউন্সিলের একজিকিউষ্িভ্ শাখা গঠন 

3. 16. ১৬1৪1018658 

13.3.28 

মেশো নং ৫ 

এপক্ষের ১৮১২।২৫ ন্লিং তারিখের ১২ নং মেমো এবং তৎসংসমল্ট পরবতী আদেশ দ্বারা এরাজ্যের 
স্টেট কাউল্সিল গঠিত হ্ইয্সাছে। 

উক্ত মেমোর ৫(কি) দফায় স্বাধীন রাজা ও জমিদ।রীর শাসন সংক্রান্ত গুরুতর বিষয়াদি এপক্ষের নিচ্ছেশ 
মতে কাউন্পিলের আলোচনার জন্য উপস্থিত হইবার উল্লেখ আছে । 

বর্তমানে এপক্ষের নিয়মিত সাহাযোর জন্য কঙকগুলি বিষয় কাউন্সিলে উপস্থিত হওয়া আবশাক বোধে 
এতদ্বারা শ্টেট কাউন্সিলের একটি ০৩৭০০৪৮৪ শাখা গঠন করা যাইতেছে; উভ্ভত শাখা এপক্ষের 7৩০৪৫।৮৩ 
€০01101| বা দরবার নামে অভিতিত তঙবে। 

১। রাজকমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববশ্মা স্টেট কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য এবং সহকারী সভাপতি 
নিযুক্ত হইলেন। সাধারণতঃ [১০০১০ 0:0010011 এ এপক্ষের অনুপস্থিতিতে তিনি প্রতিনিধি স্বরূপে 
সভাপতির কার্য্য করিবেন; তাঁহার অনপস্তিতে স্টেট কাউন্সিলের অপর সহকারী সভাপতি এপক্ষের প্রতিনিধির 

কার্যা করিবেন । 

৬ ২। আপাততঃ নিম্নলিখিত সদঙ্াপণ দ্বারা উহ 2১৪০৪/(7৮০ 00710011 গঠিত হইবে। 

(ক) রাজক্মার নবদ্ধীপচন্দ্র দেখবন্্মা-সহবশরী সভাপাতি 
খে১ট চিফ দেওয়ান ও চাকলার ম্যানেজার--সহকারী সভাপতি 
গে) এপক্ষের চিফ সেক্রেটেরী--সেক্রেটেরী 
(ঘ) এপক্ষের প্রাইভেট সেক্রেটেরী 
(৬) চিফ জজ 
চে) রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কাধ্যকারক 
(ছ) বনকর প্রভৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কাধ্যকারক 

৩। কোন বিশেষ বিভাগ বা বিষয় সম্রন্ধে আলোচনাকালে চিফ সেক্রেটেরী ষ্টেট কাউন্সিলরের উত্ত 
বিভাগ বা বিষয় সংস্ষ্ট সদস্যকে সভায় যোগ দিবার জন্য আহ্ান করিতে পারিবেন এবং এরপস্থলে উত্ত, 
17%500101৮০ 09101] এর অতিরিক্ত সদস্য বলিয়া গণা হইবেন । 

৪1 রীতিমত মাসে দুইবার চ£০০৪1৮০ 0০81001| এর সাধারণ অধিবেশন হইবে । আবশাক হইলে 
সেক্রেটারী বিশেষ সভা আহান করিতে পারিবেন । 

৫। নিশ্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে আপাততঃ কাউন্সিল চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন। কিন্তু 
এই আদেশ এপক্ষের আদেশ গ্রহণে কার্যে পরিণত হইবে । 

(১) এরাজ্যের ৫০ দ্রোণ পরিমাণ ভমির যোত বন্দোবস্ত প্রদান করা। 
(২) এরাজ্যের ও চাকলার বজেটের মোট টাকা স্থির রাখিয়া এক হেড হইতে অন্য হেডে টাকা খারিজ 

করা ০ 

৪১৩৫ 



রাজগী ভ্রিপরার সরকারী বাংলা 

(৩) মঞ্জরীকত বজেট কার্যে পরিণতিকল্ে নিয়ম ৬ আদেশাদি প্রচার করা 

(8) পূর্ত সংক্রান্ত ৫০০. টাকা পরিমাণ এল্টিমেটের 01101101 91৮ মঞ্জর করা 

৬। এতস্ভিন্ন এরাজ্য ও জমিদারী হইতে আগত যে সমুদক্প প্রস্তাব কাউন্সিল উপস্থিত হওয়া সঙ্গত, 

চিফ সেক্রেটেরী তাহা এপক্ষের অনুমতি গ্রশ্ণান্তর কাউন্সিলে উপস্থিত করিতে পারিবেন । উত্ত যাবতীয় বিষয়ে 
কাউন্সিলের অভিমত এপক্ষের শিশেষ প্রণিধানখোগা হহলে এবং তাভা আলোচনান্তে এপক্ষের চুড়ান্ত আদেশ 
প্রচারিত হইবে। 

৭। চ€%6০011৮৩ ৫0001701] উচ্ছা করিলে এপক্ষের অনুমোদন গ্রহণকরতঃ শাসন বিভাগ 

ও জমিদারী সংক্রান্ত কোন বশগজাভ ৩লপ দিয। আলোচনা করিতে পারিবেন এবং স্বতঃপ্রবৃস্ত হইয়া এরাজ্যের 
হিতজনক যে কোন প্রস্তাব এপক্ষ সদনে উপস্থিত বর্রতে পারিবেন । 

৮। যাবতীয় কাগজাত এপক্ষের চিফ সেরেটেরীর মন্তবা যোগে সভায় উপস্থিত হইবে। 

৯ 5860011৮৩0941৩11 স্বীয় কাখাপ্রণালী সম্পকে নিয়ম বিধিবদ্ধ ব্রিতে পারিবেন । 

নিদর্শন--২২ 

চিফ দেওয়ান স্থলে মন্ত্রীপদের পুনঃপ্রবতন 

3. 16. 1৬121)11698 

160 1 30) 

মেমো নং ৯ 

এপক্ষের বিগত ১৩২৫ ত্রিং ৬০শে আষাঢ় তারিখের ও নং রোবকারীর অনুস্তিতে আদেশ করা যাইতেছে 
যে, অতঃপর এরাজ্যের প্রধান কাধ্যকারকের পদ সম্পকে “চিফ দেওয়ানে”র স্থলে “মন্ত্রী” শব্দ ব্যবহৃত হইবে । 
অবগতি ও কার্যে পরিণতির কারণ এই আদেশের প্রতিলিপি স্টেট গেজেটে প্রচারিত হয়। ইতি, সন ১৩৩০ শিং 
তারিখ ১৬ই বৈশাখ । 

১৩৬ 
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নিদশন--২৩ 

রাজমন্ত্রীর ক্ষম্মতা নিদেশ 

নং ৩ 

3. 1. 151911110৬8 

|3 2 360 

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুভত মহারাজ কীরেন্দ্রকিশোর দেববশ্্মণ মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ভ্রিপরা 
রাজধানী আগরতলা । ইতি, ১৩৩০ ভ্রিং ৯২ই জোষ্ঠ। 

বন্তমান সময়ে রাজমন্ত্রী রায় প্রসনকমার দাসগুপ্ত বাহাদুরের তস্তে স্বাধীন রাজ্যের শাসনভার নাস্ত 
আছে। কার্যের সুবিধা ও স্বন্দোবস্তের অভিপ্রায়ে কতিপয় নিয়ম নিদ্ধারণ করা আবশ্াকবোধে নিশ্নলিখিত 
ব্যবস্থা করা গেল। 

(১) রাজমন্ত্রী স্বীয় সুবিবেচনানূসারে স্বতন্ত্র ২ বিভাগ গঠন করিবেন । কতিপয় প্রধান প্রধান বিভাগের 
কার্য্য রাজমন্ত্রীর নিজহস্তে ও অপরাপর বিভাগ তদীয় সহকারীগণের হস্তে নাস্ত থাকিবে । 

(২) জমাদার শ্রেণীর উদ্ধতন মিলিটারী কার্খাকারক বাতীত, রাজমন্ত্রী যাবতীয় কশ্মমচারী সঙ্গঙ্গে 
বহাল, এবালিস ও বরখাস্ত ইত্যাদি দণ্ডের আদেশ দিতে পারিবেন । দুইশত টাক। বা তদদ্ধ বেতনের কঙমচারী 
সম্বন্ধে মন্ত্রীর দণ্ডদেশের বিরুদ্ধে মন্ত্রীর যোগে এপক্ষ সাক্ষাত আপীল করিতে পারিবে । মন্ত্রীর মন্তবাসহ এ 
আপীল এপক্ষ সদনে পেশ হইবে। 

(৩) রাজমন্ত্রী নিশ্নলিখিত কতিপয় বিষয়ে এপক্ষের মজজরী গ্রহণে কার্ধা করিবেন। 

(ক) কোন ভসম্পত্তির কোনরাপ স্থায়ী কি তখসিসি বন্দোবস্ত প্রদান । 
খে১ট কোন নতন আইন প্রচলন কি কোন ন্তন প্রচলিত আইন রহিত বা পরিবন্তন বা সংশোধন । 
(গ) আয়ব্যয়ের বাষিক বজেট নিদ্ধারণ 
(ঘ) কোন অপরাধীর প্রাণদণ্ডের আদেশ কায্যে পরিণত করা 
(ডে) গুল্রচ্তর পলিটিক্যাল বিষয় একদা মীমাংসা করা 

(চ) ৫০০০২ পাঁ হাজার টাকার অধিক পূর্তকার্যা সম্পাদন করা 

(8) রাজমন্ত্রীর বেতন চাকলার বেতন সহ মাসিক ১৯৫০০ পনরশত টাকা নিদ্ধারিত হইল। 

নিদর্শন--২৪* 

“কাউন্সিল অব্ এড্মিনিজ্দ্রেশন” গঠন সম্বন্ধে ঘোষণা 

ভ্রিপুরেশ্বর মহারাজ বীরেন্দ্রবিশোর দেববন্্মণ মাণিক্য বাহাদুর পরলোক গমন করায় ত্রিপুরা রাজ- 

বংশের চিরপ্রচলিত কুলাচার মতে বিষম-সমর-বিজয়ী পঞ্চশ্রীযুক্ত মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর দেববশরমণ 

মাণিক্য বাহাদুর পিতৃ পরিত্যক্ত সমগ্র শ্রিপূরা রাজ্য, সংসৃষ্ট জমিদারী ও অন্যান্য যাবতীয় সম্পত্তিতে 
উত্তরাধিকারসূত্ত্রে দখলদার হইয়া রাজাভাব গ্রহণ করিয়াছেন এবং মহা গৌরবান্বিত ভারত সমাট তাঁহাকে 

৩৭. 



রাজগী ভ্রিপূরার সরকারী বাংলা 

ন্লিপূরা' রাজ্যের অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়্াছেন। উপরোত্ত বিবরণ যথাকালে সব্বন্র প্রচারিত হইয়াছে। 
পঞ্চশ্রীযুস্ত মহারাজ কীরবিক্রমকিশোর দে'ববঙ্্মণ মাণিক্য বাহাদুর স্বয়ং কাধ্যভার গ্রহণ করা সাপেক্ষে 

তৎপক্ষে রাজগী ও জমিদারী সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য পরিচালন জন্য ভারত গভর্ণমেন্টের অনমোদন মতে 
“কাউন্সিল অব এড্মিনিন্ট্রেশন” নামক একটি শাসন-পরিষদ গঠিত হইয়াছে এরং পান্বোক্ত ব্যক্তিগণ এই 
পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হইয়া অদ্য ১৩৩৩ ন্রিপূরাব্দের ২৩শে অগ্রহায়ণ তারিখে রাজ্য ও জমিদারী প্রভৃতির 
শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব এই সংবাদ রাজ্য ও জমিদারীর মধ্যে সব্বন্র প্রচার করিবার নিমিত্ত 
এই ঘোষণাপন্তরের প্রতিলিপি সংস্শ্ট আফিস, বিচারালয় ও কাধ্যকারকগণ সমীপে প্রেরিত হয়, ইতি সন 
১৩৩৩ ভ্ররিপরাব্দ, ২৩শে অগ্রনায়ণ। 

শ্রীলশ্রীযুত মহারাজকমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববশ্মা বাহাদুর--প্রেসিডেন্ট। 
শ্রীযৃত রায় জ্যোতিশচন্দ্র সেন বাহাদুর, বি.এ, বি,সি.এস্"-ভাইস প্রেসিডেন্ট ।১২ 
শ্রীলশ্রীযুত মহারাজকমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববশমণ বাহাদুর-সদস্য। 
শ্রীযত ঠাকর প্রতাপচন্দ্র রায়--সদস্য। 

*প্রচারিতঃ ভ্টেট গেজেট, দ্বাবিংশভাগ, অগ্রহায়ণ, বিশেষ সংখ্যা 

নিদরশশন--২৫ 
রাজমন্্রীর ক্ষমতাদি সম্বদ্ধে কারনামা 

নং ৫ 

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযৃত মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর দেববশ্্মণ মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ভ্রিপুরা, 
রাজধানী আগরতলা, ইতি। সন ১৩৩৭ শ্রিপূরাব্দ, তারিখ ১২ই ভাদ্র। 

বিগত ২রা ভাদ্র তারিখের ১নং রোবকারীর আদেশে শ্রীযুক্ত রায় জ্যোতিশ্চন্দ্র সেন বাহাদুরকে এ পক্ষের 
মন্ত্রী পদে নিয়োগ করা হইয়াছে । তাহার ক্ষমতাদি নিশেন নিদ্দেশ করা গেল :-- 

১। মিলিটারী, রাজমালা আফিস, চিড়িয়াখানা এবং প্যালেস সংক্রান্ত বিভাগসমহ অর্থাৎ সংসার, 
দেবাচ্চন, নিজ তহবিল, প্যালেস সূলতানৎ ও তৎসংস্ষ্ট আফিসাদি ব্যতীত রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত বর্তমান 
যাবতীয় বিভাগের শাসন সংরক্ষণের ভার রাজমন্ত্রীর প্রতি অপিত হইল । 

২। নিম্নলিখিত বিষয়সমৃহের মীমাংসা এ পক্ষের আদেশ ও মঞ্জরী সাপেক্ষ হইবে, অন্য সব্র্ববিষয়ে 
তিনি বিহিতাদেশ প্রদান করিতে সক্ষম হইবেন । 

(ক) সিভিল সাভিসভূক্ত যাবতীয় কম্্মচারীর এবং ১০০২ টাকা বা ততোধিক বেতনের অন্য শ্রেণীর 
ক্্মচারীর নিয়োগ, অবসর, অবসর ও উন্নতি এবং উক্ত বেতনের কোন নতন স্থায়ী পদ স্চ্টি 
করা। 

খে)ট খাস আদালতের বিচারপতিগণের নিয়োগ, অবসর ও উন্নতি । 
গে) বাষিক আয় ব্যয়ের বজেট পাশ করা। 
ঘে)ট বজেটের মেজর হেড্সমূহের এ পক্ষ নিদ্দিষ্ট এক &০০ হইতে অন্য £০ এ খারিজ মঞ্জরী। 
(ঙ) ৫,০০০ টাকার অতিরিক্ত নূতন পূর্ত কাধ্যের এশ্টিমেট মঞ্জর করা। 
চ)ট কোন বিশেষ কার্যের জন্য বজেট বন্ধানের অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুর করা। 

৯৩৮ 
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ছে) কায়েমী বা তস্থিচি জমার তালুক, ৫,০০০. টাকা জমার অতিরিত্তগ ইজারা বন্দোবস্ত, একক্র 
একস্থানে বহু প্রজা বসতের বা আবাদের উদ্দেশ্যে একচাপে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের জোত বন্দোবস্ত 
প্রদান । 

(জে) কোন ন্তন আইন প্রচলন বা প্রচলিত আইন রহিত, পরিবর্তন বা সংশোধন । 
(ঝ) গুরুতর পলিটিক্যাল বিষয় এবং রাজ্যের সীমানা সংক্রান্ত বিষয় মীমাংসা । 
(ঞ) বজেটের বহিভূত কোন বায় মঞ্জর করা এবং তদ্বাবত বা অনিবার্ধা কোন কারণে উদ্বস্ত তহবিল 

হইতে একস্থলে ১,০০০ টাকার অধিক হাওলাত প্রদান (বজেট বন্ধানি টাকা হাওলাত প্রদান 
বা আকস্মিক কারণে একস্কলে উদ্বস্ত তহবিল হইতে ১.০০৭ টাকা পর্যান্ত হাওলাত মঞ্জর করা 
তাহার ক্ষমতায়ত্ব হইবে)। | 

(উ) এক হাজার টাকার অতিরিক্ত নাজাই দাবি বা হাওলাত বাদ দেওয়া ( ৬/7100 011 )। 
(ঠ) কোন নূতন 9০1%2176 (প্রবর্তন বা রাজ্যের কোন প্রচলিত নীতি পরিবর্তন । 
(ড) বাষিক, এড্মিনিস্ট্রেসন রিপোর্ট প্রচার বা বাষিক অডিট রিপোট্ট পাশ করা। 
() কোন অপরাধীর প্রাণদণ্ডের আদেশ কার্যে পরিণত করা। 
ণে) রাজখান্দান সম্বন্ধে কোন বিষয় মীমাংসা। 
(তত) পেন্সন ও খোরপোষ মঞ্জরী। 
(খ) অন্য যেকোন বিষয় এপক্ষ বিশেষ আদেশ দ্বারা এ পক্ষের নিজ আদেশ সাপেক্ষ বলিয়া নির্দেশ 

করেন । 

৩। সিভিল সাভিসভুক্ত যাবতীয় কম্্মচারীর এবং ১০০ টাকা বা ততোধিক বেতনের অন্য শ্রেণীর 
কম্মচারীর প্রাতি মন্ত্রীর প্রদত্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে যে স্থলে আপীল প্রচলিত নিয়মসম্মত তথায় এপক্ষ 

সদনে আপীল হইতে পারিবে । 

৪। রাজমন্ত্রী স্বীয় সৃবিবেচনানুসারে কার্য সৌকাধ্যার্থ কায্যের স্বতন্ত স্বতন্ত্র 13008117161! গঠন 
করিতে এবং স্বীয় কর্তত্বাধীনে তাহা নিজ সহকারীগণের হস্তে নাস্ত রাখিতে পারিবেন এবং তিনি অধীনস্থ 
যাবতীয় কশ্মচারীর ক্ষমতা নির্দেশ করিবেন । 

ক্ন্ত্রণা সভা (4৫1507 (০1101) গঠন 

73. 83. 86১৯9111856 

14.5.37 

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর দেববঙ্্মণ মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, 
রাজধানী আগরতলা, ইতি সন ১৩৩৭ ভ্রিপূরাব্দ, তারিখ ১৯৪ই ভাদ্র 

যেহেতু রাজ্য ও জমিদারী সম্পকিত এ পক্ষের আদেশ সাপেক্ষ গুরুতর বিষয়গুলির মীমাংসার সহায়তা 

কলে একটি মন্ত্রণা সভা (/45৬15019 00011) গঠন করা এ পক্ষের অভিপ্রেত, অতএব এতদ্বারা নিশ্নোক্, 
ব্যবস্থা করা গেল। 

১। নিশ্নলিখিত ৫ জন সদস্যদ্বারা একটি মন্ত্রণা সভা গণিত হইল,-- 
(১) মহারাজকমার শ্রীলশ্রীশ্রীযৃত নবদ্বীপচন্দ্র দেববশ্র্মা বাহাদুর । 
(২) মহারাজকমার শ্রীলশ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববশ্মমা বাহাদুর । 
(৩) উজির শ্রীযৃত ব্রজকষ্ণ দেববশমা। 



রাজগী ভ্রিপূরার সরকারী বাংলা 

(8) শ্রীযুত রায় জ্যোতিশন্দ্র সেন বাহাদুর মন্ত্রী স্বরূপে) 
(৫) শ্রীযৃত দেওয়ান বিজয়ক্মার সেন চিফ সেক্রেটারী স্বরূপে) 

২। এ পক্ষ স্বয়ং সভার সভাপতি হইবেন এবং মহারাজক্মার শ্রীলশ্রীযুত নবদ্বীপচন্দ্র দেববম্্মা 
সভার সহচ্চারী সভাপতি হইবেন। 

৩। এ পক্ষ যে সমদয় বিষয় স্থায়ী (0916141) বা বিশেষ (9]9০19]) আদেশ দ্বারা সভার 
বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিবেন তৎসম্পকে উপযুক্ত মন্ত্রণা দেওয়া সভার কার্য হইবে। 

৪। সাধারণতঃ এ পক্ষ মন্ত্রণা সভার সভাপতির কাধ্য করিবেন। এ পক্ষের অনুপস্থিতিতে সহকারী 
সভাপতি সভার সভাপতির কার্য করিবেন । অধিকাংশ সদস্যের মতানুসারে আলোচ্য বিষয়সমূহে সভার অভিমত 
নির্ধারিত হইবে। 

৫। সাধারণতঃ মাসে দুইবার সভার অধিবেশন হইবে কিন্তু প্রয়োজনানূসারে চিফ সেক্রেটারী বিশেষ 
অধিবেশন আহ্বান করিতে পারিবেন। 

৬। সাধারণতঃ অধিবেশনের দুই দিবস পব্বে বিবেচ্য বিষয়সমূহ সদস্যগণের আলোচনার নিমিত্ত 
প্রেরিত হইবে। 

৭। তিনজন সদস্য উপস্থিত হইলেই সভার কার্য চলিতে পারিবে। 

৮। সভার মন্তব্য চিফ সেক্রেটারী চূড়ান্ত আদেশ জন্য এ পক্ষ সদনে উপস্থিত করিবেন । 

৯। এ পক্ষ ইচ্ছা করিলে স্থায়ী (09116121 ) বা বিশেষ (579০এ1) আদেশদ্বারা স্বীয় নিষ্পতিযোগ্য 
কোন বিষয় চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য মন্ত্রণা সভায় প্রেরণ করিতে পারিবেন। এরূপ স্থলে সভার নিদ্ধারণ এ পক্ষের 
আদেশ স্বরূপে প্রচারিত হইবে। 

১০। আপাততঃ দুই বুসরের জনা মন্ধ্রণা সভা গন করা গেল, ইতি। 

মন্ত্রণা সভার প্রতি অপিত ক্ষমতা 

3. 3. 1.1৬1011159 

14.5.37 

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরবির্রুম কিশোর দেববশর্মণ মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে স্থাধীন ত্রিপুরা, 
রাজধানী আগরতলা, ইতি, সন ১৩৩৭ ব্রিপূরাব্দ. তারিখ ১৪ই ভাদ্র। 

এপক্ষের ৮ নং রোবকারী দ্বারা মন্ত্রণা সভা গঠিত হইয়াছে । তৎসম্পকে নিশনলিখিত আদেশ করা গেল। 

১। এ পক্ষের চিফ সেক্রেটারী এপক্ষের নিষ্পত্ভিযোগ্য বিষয়সমূহ মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি এই 
স্থায়ী (0910141) আদেশের অনুবলে একদা মন্ত্রণা সভার বিবেচনার জন্য উপস্থিত করিতে পারিবেন। ৰ 

(ক) ত্রিপুরা সিভিল সাভিসভুক্ত ও ১০০২ একশত টাকা বা তদৃদ্ধ বেতনের কার্যাকারকগণের প্রতি 
রাঁজমন্্রী বা চিফ সেক্রেটারী প্রদত্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল। 

১৪০ 



প্রশাসন কেন্দ্র সংগঠন ও পুনগঠন 

(খ) রাজ্য ও জমিদারীর কায়েমী ও তখসিনসি বন্দোবস্ত সম্পকিত এবং ৫,০০০ টাকার উছ। জমায় 
ইজারা বন্দোবস্ত সম্পকিত প্রস্তাব। 

(গ) নৃতন আইনের বা আইন সংশোধনের বিল মঞ্জরীর প্রস্তাব। 
(ঘ) রাজ্য ও জমিদারীর বজেট। 
(৬) বজেটের মেজর হেডের এক 07০90 হইতে অন্য 81০01) এ খারিজ মঞ্জরীর প্রস্তাব । 

(চ) ৫.০০০২ টাকার উদ্ধ এবং ১০,০০০ টাকার ন্যন নূতন পূত্ত কাধ্যের এস্টিমেট ও বিল মঙ্রীর 
প্রস্তাব। 

(ছ) বাষিক রিপোর্ট এবং অডিট রিপো্ট প্রচার। 
(জ) মৃত্যুদণ্ড কায্যে পরিণতি 
(ঝ) সব্বপ্রকার নাজাই দাবি এবং হাওলাত বাদের প্রস্তাব । 

২। মন্ত্রণা সভার সেরেস্তা চিফ্ সেক্রেটারীর জিম্বায় থাকিবে এবং তিনি স্বীয় কোন সহকারীকে সভার 
সেক্রেটারীর কার্যভার, দিবেন, ইতি। 

নিদশন--২৮ 
মন্ত্রী পরিষদ (1০860861%6 €00801]) গঠন 

9. 3. 16.1171711098 

3.3.39 

শাং ২৩) 

পোবকারী দরবার শ্রীশ্রীসৃত মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর দেববশমণ মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে 
স্লাধীন শ্রিপূরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি । সন ১৩৩৯ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ওরা জ্যষ্ু। 

যেহেত নিজ তহবিল ব্যতীত এরাজ্য ও জমিদারী সংসুম্ট 'এপক্ষের করণীয় যাবতীয় কাষ্যের সহায়তার 
নিঙিতু একটি সমিতি গঠিত হওয়া আবশ্যক, অতএব নিশ্নোক্ ব্যবস্থা করা গেল :-- 

6১) এই সমিতির নাম মন্ত্রী পরিষদ বা 13*০০81৬০ 00701| হইবে । 

(২) নিশ্নলিখিত পাঁচজন সদস্য দ্বারা মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হইবে ৮- 

১। মহামান্যবর মহারাজকৃমার শ্রীলশ্রীযৃত নবদ্বীপচন্দ্র দেববন্মা বাহাদুর--স'ভাপতি। 
২। মহামান্যবর মহারাজকমার শ্রীলশ্রীৃত ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববঙ্মা বাহাদুর- সহকারী সভাপতি। 
৩। দেওয়ান শ্রীযৃত বিজয়কমার সেন বাহাদুর, দেওয়ান শাসন ও ম্যানেজার চাকলা রোসনাবাদ 

গং এস্টেট্স্। 
৪। মান্যবর রাণা বোধজঙ্গ বাহাদ্ুর__চিফ্ সেব্রেটারী। 
৫। দেওয়ান সাহেব শ্রীযৃত কমলাপ্রসাদ দত্ত- দেওয়ান সংসার । 

১৪১ 
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(৩) সভাপতি ও সহকারী সভাপতির কোন £০/10911০ থাকিবে না। অন্য সদস্যগণের কার্য্য নিশেনাভ্ত' 
রূপে হইবে :-- 

(ক) দেওয়ান ও ম্যানেজার 
(১) পলিটিক্যাল ও এপয়েন্টমেল্ট। 

(২) বিচার ও লেজিস্লেটিভ বিভাগ 
(৩) পুলিশ 
(8) ব্রাজস্ব ও সাধারণ 
(৫) বনকর 

(৬) পৃত্ত 
(৭) হিসাব ও অডিট 
(৮) স্টাম্প ও ট্রেজারী 
(৯) জেইল 

(১০) শিক্ষা 

(১১) চিকিৎসা 
(৯২) স্যানিটেশন 
(১৩) মিউনিসিপ্যালিতি 

(১৪) প্রেস 
(১৫) মহাফেজখানা, স্টেশনারী, গেল্ট হাউস ইত্যাদি 

(১৬) পাওয়ার হাউস 
(১৭) (বর্তমান মন্ত্রীর অধীনস্থ) অন্যান্য বিবিধ ডিপাউমেল্ট 
(১৮) চাকলা রোসনাবাদ ও ব্রিটিশ রাজ্যের অন্য সম্পর্তি ও জশিদারীসম্ড। 

(খ) চিফ সেব্রেটারী-- 

(১) প্যালেস সুলতানত ও মোটর বিভাগ 
(২) 11117110100101) ৩ 1২00121117001101). 

(৩) কৃষি 
(8) 1711401১11৮ ৩ (01))1)101৩0 

(%) চিফ সেক্রেটারী অফিস 
(৬) মন্ত্রীপরিষদ (6৯৫০৪০৮৩ 050717911) ও মন্ত্রণা সভা 
(৭) 17১011011 ডিপাটমেল্ট। 

(গ) প্রাইভেট সেক্রেটারী :-- 
(১) সংসার ও দেবাচ্চন 

(২) মিলিটারী 
(৩) রাজশমালা 
(8) প্রাইভেট সেক্রেটারী অফিস 

(৪) চীফ সেক্রেটারীর জনৈক সহকারী তীয় কর্ত-ত্বাধীনে মন্ত্রী পরিষদের (6%6086155 00717011) 
[েক্রেটারীর কার্য করিবেন । 

(৫) কার্যবিবরণী সেক্রেটারী কর্তক রক্ষিত হইবে এবং উহা সভাপতি ৰা তদীয় অনুপস্থিতিতে সহকারী 
অথবা সহকারী সভাপতিও অনুপস্থিত থাকিলে সভায় যে সদস্য সভাপতির কার্য করেন তৎকতক প্রতিস্বাক্ষরিত 
হইবে। 

ডে) সমাপতির অনুপস্থিতিতে সহকারী সভাপতি এবং উভয়ের অনুপস্থিতিতে সিনিয়র সদস্য সভাপতির 
কার্য্য করিবেন। 

১৪২ 



প্রশাসন কেন্দ্র সংগঙন ও পৃনগঠন 

(৭) প্রতি মাসের প্রথম ও তৃতীয় সোমবার নিয়মিত বন্ধ না থাকিলে উজ্জ্য়ন্ত রাজপ্রাসাদের কাউন্সিল 
প্রকোষ্ঠে পরিষদের সাধারণ অধিবেশন হইবে। 

(৮) যদি কোন সদস্য নিয়মিত সাধারণ অধিবেশনের পৃব্বে কোন বিষয় গুরুত্ব বিবেচনায় তাহা 
পরিষদে উপস্থিত করিতে" ইচ্ছা করেন তবে তিনি পরিষদের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিবার নিমিত্ত চিফ 
সেক্রেটারীকে অনুরোধ করিতে লামিন এবং উল্লিখিত অবস্থায় চিফ সেক্রেটারী বিশেষ অধিবেশন আহ্বান 
করিবার আদেশ দিবেন। এতভ্ভিনন ম্লতুবী বিষয়ের সংখ্যা ইত্যাদি বিবেচনায় বা অনা বিশেষ কারণে পরিষদের 
বিশেষ অধিবেশন আহবান করিতে পারিবেন। 

(৯) সভাপতি স্বীয় বিবেচনানুষায়ী যে কোন সময়ে বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের আদেশ দিতে পারিবেন। 

(১০) সভার অধিবেশনে সাধারণতঃ উপস্থিত সভ্যগণের অধিকাংশের মতান্সারে সভার মন্তব্য নিদ্ধারিত 
হইবে। মতপাহক্য স্থলে উভয্ন পক্ষের মতসংখ্যার সমতা হইলে সভাপতির একটি অতিরি্তড' ভোট (0951111% 
৬০০) দিবার ক্ষমতা থাকিবে । 

(১১) সদস্যগণের কারনামার অতিরিত্ত যে সমুদয় বিষয় শ্রীশ্রীঘুৃতের আদেশ জন্য প্রেরিত হয় তন্মধো 
নিশ্নোস্ত বিষয়সমূহ চিফ সেক্রেটারী কন্তক পরিষদে একদা উপস্থিত হইয়া তৎকর্তূক চূড়ান্ত রূপে শীমাংসিত 
হইবে এবং সংসৃষ্ট সদস্য এই মীমাংসা অনুসারে নিজ স্বাক্ষরে তদ্িষয়ে আদেশ প্রচার করিবেন । 

(ক) ৩,০০০ টাকার আতিরিভ্ত এবং ৭,০০০ টাকার অনধিক পর্ত কাধ্যের এম্টিমেট পাশ করা। 
(খ) বিভিন্ন বাজেটের শ্রীশ্রীঘুতের আদিম্ট এক মেজর গ্রপ হইতে অন্য মেজর গ্রুপে খারিজ মঞ্জর কর। । 
(গ) সিভিল সাভিস ভুক্ত ও অন্য শ্রেণীর ১০০. টাকার উদ্ ও ২০০, টাকার ন্যন বেতনের কর্মচারীগণের 

বিরুদ্ধে সদস)গণ কতক দণ্ডাদেশের আপীল নিম্পত্তি করা। 
(ঘ) ৩.০০০২ টাকার উদ্ধ ও অনধিক ৭,০০০ টাকার নৃন্য ম্যাদি ইজারা জমা বন্দোবন্তের আদেশ 

প্রদান করা। 
(৬) একচাপে ৫০ দ্রোণের অধিক এবং ৭৫ দ্রোণ পধ্যন্ত ম্যাদী জোত বন্দোবস্ত মর্জর করা। 
(চ) ১,০০০ টাকার উদ্ধ ৫.০০০২ ট্রাকা পথ্যন্ত নাজাই দাবী ও হাওলাত বাদ দেওয়। (৬110 01101 
(ছ) আইন নিদ্দিষ্ট মন্ত্রীর করণীয় আইনাধীন নিয়মাবলী মঞ্জর করা। 

(১২) এত ভিন্ন নিন্নলিখিত বিষয়গুলি চিফ সেক্রেটারী শ্রীশ্রীযৃতের আদেশ গ্রহণে মন্ত্রী পরিষদে উপস্থিত 

করিয়া মন্তব্য গ্রহণ করিতে পারিবেন :-- 

(ক) রাজ্যের ও জমিদারীর সদস্যগণের কারনামাভূক্ত বিভাগসম্তের আঙ্ন ব্যয়ের বজেট। 
(খ)ট কোন প্রাণদণ্ডের আদেশ কায্যে পরিণত করা। 
(গ) সব্বপ্রকার নাজাই দাবী ও হাওলাত বারের প্রস্তাব । 
ঘে) শ্রীশ্রীযৃীত বিশেষ আদেশ দ্বারা অন্য যে বিষয় আলোচনা জন্য মন্ত্রী পরিমদে প্রেরণ করেন তাহ । 
(৬) বজেট বন্ধানের অতিরিত্ত ব্যয়সাধ্য সদস্যগণের বিশেষ কায্যের প্রস্তাব। 

(১৩) উপস্থিত বিষয়ের মীমাংসার জন্য পরিষদের সভাপতি সংসূষ্ট সদস্যের নিকট আ্শ্যবশীয় 
কাগজ তলপ করিতে পারিবেন। 

(১৪) সদস্যগণ অন্য সদস্যের প্রস্তাবিত কোন বিষয়ের মীমাংসার জনা তৎসংক্রান্ত কাগজ তলপের জাশ্য 

সভাপতিকে অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং এরূপ স্থলে সভাপতি স্বীয় বিবেচনানুযায়ী আদেশ দিবেন । 

১৪৩ 



রাজগী শ্রিপুরার সরকারী বাংলা 

নিদর্শন--২৯ 

শাসন বিভাগের দেওয়ানের ক্ষমতা নিদেশন (কারনামা) 

13. 13. 16.1৮101010098 

3.9.39 

নং ২৪ 
রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর দেববশর্মণ মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে 

স্বাধীন ভ্ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি, সন ১৩৩৯ ত্রিপুরাব্দ । 

দেওয়ান শ্রীযুত বিজযকুমার সেন বাহাদুরের শাসনের দেওয়ান পদের ক্ষমতাদি নিম্নে নির্দেশ করা 

গেল, নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের চূড়ান্ত মীমাংসা তিনি করিতে পারিবেন না; এতভ্িন স্বীয় বিভাগসমহ্র 
যাবতীয় কাধ্যে তিনি চুড়ান্ত আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন। 

(ক) খাস আদালতের বিচারপতিগণের নিয়োগ অবসর ও উন্নতি । 
খে) সিভিল সাভিসভূম্ত, কম্মচারীর এবং ১০০২ টাকা বা তদৃদ্দ বেতনের অন্য কঙ্মচারীর নিয়োগ, 

অবসর এবং নিয়মিত গ্রেড রূদ্ধি ব্যতীত অন্য প্রকারের উন্নভি বিষয়ক চূড়ান্ত আদেশ প্রদান, এবং এ' প্রকার 
বেতনের কোন নূতন পদ স্ম্ি করা। 

(গ) বাষিক আয় ব্যয়ের বজেট পাশ করা। 
(ঘ) বজেটের এপক্ষ নিদ্দিস্ট মেজর হেড সমূহের এক গ্রুপ হইতে অন্য গ্রপে খারিজ মঞ্জর করা। 
(ঙ) ৩.০০০ টাকার উদ্দ কোন পূর্ত কাষ্যের এম্টিমেট মজজর। রি 

- (চ) কায়েমী বা তস্থিচি জমার তালুক মঞ্জুর করা। 
(ছ) ৩,০০০ টাকার অতিরিক্ত ইজারা বন্দোবস্ত মঞ্জর করা। 
(জ) একচাপে ৫০ দ্রোণের অধিক আবাদী বা অনাবাদী জোত বন্দোবস্ত দেওয়া। 
(ঝ) বজেট বহিভূত কোন ব্যয় মঞ্জুর করা বা এরূপ ব্যয় অনিবাধ্য শ্রইলে উদ্বস্ত তহবিল হইতে 

তদ্ধাবত ১,০০০ টাকার অধিক হাওলাত প্রদান করা। (বজেট বন্ধানী টাকা হাওলাত প্রদান 
করা বা আকস্মিক কারণে একস্কলে উদ্বস্ত তহবিল হইতে ১,০০০ পর্যন্ত হাওলাত মঞ্জর 
করা তাহার ক্ষমতাধীন হইবে ।) 

(গর) ১০০০২ টাকার অতিরিক্ত নাজাই দাবী ও হাওলাত বাদ দেওয়া (৮110 91)। 
(ট) কোন নৃতন 5০1%91৩ প্রবর্তন করা বা রাজ্যের কোন প্রচলিত নীতির পরিবর্তন । 
(5) গুরুতর পলিটিক্যাল বিষয় এবং রাজ্যের সীমান্ত সংক্রান্ত বিষয়ের চূড়ান্ত হীমাংসা। 
ডে) বাষিক %৫101101510107 1700911 প্রচার বা বাষিক অডিট রিপোর্ট পাশ করা। 

(ত) কোন অপরাধীর প্রাণদণ্ডের আদেশ কাধ্যে পরিণত করা। 
(ণ) পেল্সন ও খোরপোষ মরঞ্জর করা। 
তে) রাজ খান্দান সম্বন্ধে কোন বিষয় মীমাংসা করা। 
(থ) কোন নৃতন আইন প্রচলন, প্রচলিত আইন রহিত বা সংশোধন করা। 
(দ) অন্য যে কোন বিষয় এপক্ষ বিশেষ আদেশ দ্বারা এপক্ষের নিজ আদেশসাপেক্ষ বলিয়া নিঙ্গেশ 

করেন, তাহা । 

২। সিভিল সাভিসম্ভত্ত যাবতীয় কম্মচারীর এবং ১০০ টাকা বেতন বা ততোধিক বেতনের অন্য 
শ্রেণীর কম্্মচারীর প্রতি দেওয়ানের প্রদত্ত দর্ডাদেশের বিরুদ্ধে যে স্থলে আপীল প্রচলিত নিগ্নমসম্মত তথায় 
প্রচলিত প্রণালী অন্যায়ী এপক্ষ সদনে আপীল হইতে পারিবে । 

৩। দেওয়ান প্রচলিত নিয়ম ও আদেশানুযায়ী স্বীয় পাথেয় ও ভাত্তার বিল স্বয়ং পাশ করিতে পারিবেন । 
8। এই রাজ্যের কোন আইনের বিধানানূসারে উক্ত আইন সঙ্গত নিয়ম প্রণয়ন করা যে স্থলে রাজমন্ত্রীর 

ক্ষমতায়ন্ত্ব তথায় উক্ত নিয়মাবলী প্রচারমন্ত্রী পরিষদের 03১9০11৬০ (98701) অনুমোদনসাপেক্ষ হইবে; অন্য 
যাবতীয় স্থলে দেওয়ান আইনোক্ত রাজমন্ত্রীর ক্ষমতা পরিচালন করিবেন । 

৩১৪৪ 



প্রশাসন কেন্দ্র সংগঠন ও পনগঠন 

নিদরশশন--৩০ 

প্রধান কমচারিগণের প্রতিজ্ঞা-পন্র (08৫1) এর খসড়া সম্মন্ধে বিবেচনা 

ৃ 3. 13. 16. 1৯1911158 

31.6.39 

মেমো নং ৩৩ 

এ পক্ষের মঞ্জরীকৃত দেওয়ান শাসনের ১৯। ৬। ৩৯ ভ্রিং তারিখের ++ নং প্রস্তাবে যে প্রতিক্ত। 
পত্র (০৪80 ) আছে তাহার ভাষা কোন কোন স্থানে পরিবর্তন করা প্রয়োজন কিনা সে বিষয়ে আলোচনা 
করিয়া মন্তব্য দিবার জন্য উত্ত প্রতিক্তা-পত্রের নকল /১৫৬1501/ 0০9৪101| এ পাচান যায়। 

পূজার ছুটীর পর সংসৃম্ট কঙ্্মচারীগণকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হইবে অতএব 4৯৫১1১০7১ 099191| এর 
মন্তব্য তাহার পৃব্রে পাওয়া বাঞ্ছনীয়। ইতি সন ১৩৩৯ ভ্রিং তাং ৩১শে আশ্ষিন। 

প্ররতিক্তা পন্রের নকল 

“আমি এতদ্বারা ধঙ্মতঃ প্রতিজ্তা পৃবর্বক শ্রীশ্রীয়ৃত মহারাজ গাণিক্য বাহাদুরের ও তদীয় শাসন নীতির 
প্রতি আমার গভীর ভক্তি ও একনিষ্ঠ আন্গত্য জ্ঞাপন করিতেছি এবং প্রতিক্তাপূব্বক জানা ইঞেছি যে আমি 
সর্বথা শাসন বিভাগের দেওয়ানের প্রবন্তিত নীতি প্রতিপালন ঝরিতে স্বীকত হইয়। নিরপেক্ষ ও নিঃস্বাথভাবে 

তাঁহার সহায়তা করিব ।” ইতি সন ১৩৩৯ ভ্রিং ১৯শে আশ্বিন। 

নিদশন--৩১ 

পেল্সন : দেওয়ান বিজয়কমার সেন বাহাদুর 

73. 13. 16. 1৬14111058 

2 

[মো নং ৬৮ 

স্বত্তি বিষম সমর নিজয়ী মহামতোদয় পঞ্চশ্রীযৃত মহারাজ বারবিক্রমকিশোর হদেববশ্মণ মাণিক্য 
বাহাদুরস্য আদেশয়ং প্রচরতুঃ কারকবগেষ। 

দেওয়ান শাসন ও চাকলার স্ন্যানেজার শ্রীযৃত বিজয়কমার সেন বাহাদুরের রাজোর ও রাজোশ্বরের 
হিতকর এবং সবর্থা প্রশংসনীয় সুদীর্ঘ কার্যকাল আলোচনায় অবসর গ্রহণের তারিখ হইতে তাহাকে মাসিক 
মং ৩৫০ সাড়ে তিন্শত টাকা পেন্সন প্রদান করা গেল। স্বচ্ছন্দ চিত্তে যাবন্তীবন ভোগ করিতে থাকুক । 

ইতি সন ১৩৪২ ভ্ত্রিং তাং ১০ই ভাদ্র। 

১৪৫ 



রাজগী ভ্রিপূরার সরকারী বাংলা 

নিদর্শন--৩২ 

রাজ্য প্রশাসনের প্রচলিত পদ্ধতির সংস্কার সম্বন্ধে বিবেচনার জন্য কমিটি গঠন 

মেমো নং ১৪০ 

13. 13. 1৫. 12171198 

)0.4.48 

যেহেতু যাবতীয় অবস্থা বিবেচনায় ভ্রিপূরা রাজো প্রচলিত শাসন পদ্ধতির সময়োপযোগী সংস্কার কর। 

এপক্ষের অভিপ্রেত। 

অতএব, চিরাচরিত খান্দানের অবিরোধীভাবে কি উপায়ে উপরোভ্ড উদ্দেশ্য সুসাধিত হইতে পারে তদ্বিষয়্ে 

অবস্থাদি পর্যালোচনা পৃব্রক মন্তব্য প্রদান করিবার জনা পাশ্বোত্, সাতজন সরকারী ও বেসরকারী সদস্য দ্বারা 
একটি কমিটি গঠন করা যায়। 

চি? | ব্লাজমন্ত্রা 
২। দেওয়ান সংসার 
৩। চিফ জাস্টিস্ 
8। সিনিয়ার নায়েব দেওয়ান 
?। পুলিশ স্পারিন্টেণ্ডেট 
৬। মহামানাবণর মহারাজকুমার শীলশ্রীশ্রীঘত ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববশর্মা বাহাদুর 
৭। ঠাকুর শ্রীযত প্রতাপচন্দ্র রাখ 

কঙিটি সংসল্ট বিষয় ও অনস্থার্দি যথালএভাবে নিবেচন। করিয়া তিন মাস কালমধো এ পক্ষ সদলে 
স্বীয় মন্তব্য জ্ঞাপন করিবেন । ইতি--সন ১৩৪৮ দ্রিপরান্দ তারিখ ১৬শে শ্বাবণ। 

নিদশন--৩৩ 

ফাইনাল্স মন্ত্রী নিয়োগ: যতীন্দ্রমোহন চট্রোপাধ্যাস্ক 

3. 13. 16. 1৮101711598 

24.10.48 

রোবকারী দরবার বিষম-সমর-বিজয়ি মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত শ্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ 
মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববশ্র্মা বাহাদুর, কে, সি, এস, আই, এলাকে স্বাধীন 

শ্রিপরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি, সন ১৩৪৮ ত্ত্িপুরাব্দ তারিখ ২৪শে মাঘ। 

রায় শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, এম, এ কে. এপক্ষের 17112061101516 পদে 
মাসিক মং ১২০০. এক হাজার দুই শত টাকা বেতনে নিয়োগ করা যায়, তাঁহার প্রতি রাজ্যের শাসন বিভাগের 
পাশ্খেোক্ত কার্যভার অপিত হইল । 

১। রাজস্ব ও সাধারণ 

১৪৬ 



প্রশাসন কেন্দ্র সংগঠন ও পনগঠন 

২। ফাইনাল্স হিসাব বিভাগ) 
৩। স্টেট ব্যাঙ্ক 
৪। ট্রেজারী ও শ্টাম্প 
৫। পেন্সন 
৬। বনকর 
৭। রেজিস্ট্রেশন । 

গ্রপক্ষের ১৩৪২ ভ্রিপুরাব্দের ৪ঠা অগ্রহায়ণ ভারিখের ৬৬ নং রোবকারী দ্বারা রাজমন্ত্রী মানাবর 
রায় শ্রীযুত জ্যোতিশ্চন্দ্র সেন বাহাদুর প্রতি যে মে ক্ষমতা অপিত হইয়াছিল. তত্তুলা ক্ষমতায় রায় শ্রীযৃত 
যতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর তাতার করণীয় কাধ সম্পাদন করিবেন। ইতি। 

নিদশন--৩৪ 

ন্লিপুরা রাজ্যে শাসন সংস্কার সম্বন্ধে রাজকীয় ঘোষণা 

নং ১৬২ 

শ্রীবীরবিক্রম মাণিক্য 
১-১-৪৯ ভ্রিং 

ঘোষণা 

ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ পঞ্চশ্রীযুন্ত, মহামহোদয় মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববম্মা 
বাহাদুর, কে, সি. এস, আই. ভ্রিপরেশখ্বর, স্বাধীন ভ্রিপুরা, প্লাজধানী আগরতলা, 

সন ১৩৪৯ ভ্রিং, তারিখ ১লা বৈশাখ । 

যেহেতু রাজ্যভার গ্রহণাবধি এ পক্ষ শিক্ষা ও গঠনমূলক ব্যবস্াদি প্রবর্ভন দারা পুন্রতুল্য প্রজারন্দের 
সব্বাঙগীণ উন্নতি সাধন, এবং স্বাবলম্বন. সহযোগীতা, রাম্ট্রান্রাগ প্রভৃতি আদশ নাগরিকের ধশ্মে নিয়ত তাহা- 
দিগকে প্রবৃদ্ধ করিবার আপ্রাণ চেস্টা করিয়া আসিতেছেন। 

এবং যেহেতু রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনায় এবং যুগধন্ম্ম প্রভাবজাত তদীয় অন্তরস্থ স্বাভাবিক আশা 
আকাঙ্খার যথাসম্ভব পূরণকল্পে, বর্তমানে শাসন কাধ্যে অধিকতর মাত্রায় প্রজা সাধারণের সহযোগীতা গ্রহণ 
করা এপক্ষের একান্ত অভিপ্রেত এবং উত্ত সঙ্গপ্ন বিশেষজগণ কত্ত ক রাজ্যের ও পারিপাশ্বিক অবস্থাসহ পরীক্ষিত 
হইয়া নিদ্দিশ্ট পরিকল্পনা আকারে এ পক্ষের বিবেচনার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। 

অতএব যাবতীয় অবস্থা আলোচনায় 

এ পক্ষ অদ্য নববর্ষের শুভদিনে সব্বাস্তকরণে এবং আনন্দের সহিত ঘোষণা করিতেছেন যে শাসন 
সংস্কারের ভিত্তি স্বরূপ এক শাসনতন্ত্র অনতিবিলম্বে এপক্ষের মঞ্জরীতে প্রচারিত হইয়া অতঃপর ভ্রিপুরা রাজ্যের 
শাসন কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিবে এবং নিম্নোত্ সংস্কারমূলক প্রতিষ্ভঠানসমহ অগৌণে গঠিত হইয়া রাজ্যে 
তদনুযায়ী নৃতন শাসন প্রণালী প্রবর্তিত হইবে। 

১৪৭ 



রাজগী ভ্রিপূরার সরকারী বাংলা 

রাজসভা বা প্রিভি কাউান্সল 

রাজের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ, বিশ্বাসভাজন র।জকম্মমচারীব্ন্দ এবং এরাজ্যের ও ভিন্ন রাজ্যের 
বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মধ্য হইতে নিযুক্ত অনধিক ১৫ জন সদস্য গঠিত এক রাজসভা বা শ্প্রভি কাউন্সিল মন্ত্রণা 
সভারপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যাবতীয় বিষয়ে প্রয়োজনানুসারে এপক্ষের সহায়তা করিবে এবং এপক্ষ আশা করেন 
যে অভিজ্ঞ ও কার্যকূশল সদস্যবগ সম্বলিত এই প্রতিষ্ঠানের মন্ত্রণা সর্বদা এপক্ষের কাম্য ও হিতকর হইবে। 

হাইকোটঢড বা সব্বোচ্চ ধম্মাধিকরণ 

ভ্রিপূরা পাজার হাইকোট বা খাস আদালত বর্তমানে জনৈক সুযোগ্য চিফ জাম্টিস্ বা প্রধান বিচারপতি 
ও ওদীয় কতিপয় অভিজ্ঞ সহ“যাগী বিচারকের অধীনে সম্পূর্ণ স্বাধীন ক্ষমতায় বিচার কাধ্য নিব্বাহ করিয়া 
আসিতেছে এনং নিম্ন বিচারাদলতসমহের তন্বাবধান ও তদীয় ক্ষমতায়ত্র। অতঃপর এই সব্রোচ্চ ধঙ্স্মা- 
ধিকরণের উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনক-ল্প ইহার গঠন সংস্কার অগাণে অনুল্ঠিত হওয়া এপক্ষের অভিপ্রেত। 

মন্ত্রী পরিষৎ 

পাজ্যর শাসন কাষ্যে তণপরতার সহিত সুনিব্বাহের নিমিত্ত জনেক প্রধানমন্ত্রী ও অনধিক ৪ জন 
মন্ত্রী গঠিত বিশেষ ক্ষমতাপনন এনং মন্ত্রী পরিষৎ অবিলন্গে নিযুত্ত হইয়া অপিত ক্ষমতার অন্ধলে যৌথভাবে 
রাজের শাসনকাধ্য পরিচালনা এবং আদিম্ট শাসন সংস্কার ক্ষিপ্রতার সহিত কাধ্যে পরিণত করিবে । 

ব্যবস্থাপক সভা 

আইন প্রণয়ন বিষয়ে উপযুভ্তত ক্ষমতাপ্রাপ্ত এবং বাজেট আলোচনা ৩ তৎতসম্পকে অভিমত প্রদানে 
অধিকারী এক ব্যবস্থাপক সভ্য স্থাপিত হইবে । সম্ভাপতি বাদে উহার মোট সদস্য সংখ্যা ৫৪ জন, এবং তন্মধ্যে 
২৯ জন রাজ্র প্রজারন্দ কর্ত ক নিদ্দিস্ট প্রণালীতে নিব্বাচিত সদস্য ও ১৮ জন সরকারী ও ৭ জন বেসরকারী 
মনোনীত সদস/ থাকিবে । নিবর্বাচিত সদস্যগণ রাজ্যের বিভিন্ন স্বাথ সংরক্ষণকল্পে নিদ্ধারিত উপযুক্ত ইলেক্টরেট 
সমৃহ হইতে প্রণালী অনুযায়ী অধিকাংশ ব্যত্তিদর ভোটে নিব্বাচিত হইবে এবং ভোটের অধিকার যথাসম্ভব 
সশ্রসারিত হইবে । ঠাকুর সন্প্রদায়, তালুকদারগণ, পল্লী অঞ্চলের প্রাম্যমণ্ড লীসমূহ সহরস্থ মিউনিসিপ্যালিটি 
আদি প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, চা উৎপন্নকারী সম্প্রদায় এবং অনুন্ত জাতিসমৃহ ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি 
নিবর্বাচনে অধিকারী হইবে । সাধারসতঃ যে মে স্থলে শ্রেণী বিশেষের স্বার্থ সংরক্ষণ নিদ্ধারিত ইলেক্টরেটসমৃহ 
দ্বারা সম্ভবপর না হয় মনোনীত সদস্যগণ তদনূকলে নিষযুক্ত' হইবে। 

গ্রাম্যমণ্ডলী 

রাজোর সববন্র পল্লী অঞ্চলের কতিপয় গ্রামের সমবায়ে গ্রাম্যমণ্ড লী, বা গ্রাম্য ইউনিয়নসমহ গঠিত 
হইবে এবং প্রতি গ্রামের অধিবাসীগণ কত্তক স্ব স্ব মণ্ডলীর তত্বাবধায়ক বোর্ড নিব্বাচিত হইবে । এই বোড় 
সমূহ স্থানীয় স্বায় হ্রশাসন পরিচালন, নির্দেশিত ট্যাক্স বা কর আদায় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমায় বিচার ক্ষমতা- 
প্রাপ্ত হইবে। 

রাজোর আয় ন্যয় ও বাজেট 
৬টি 

ভারপ্রাপ্ত জনৈক উপযুক্ত ফাইনাল্স মন্ত্রীর তত্বাবধানে নৃতন প্রণালীতে রাজ্যের আয় বায় হিসাব ও 
অডিটাদি কার্য নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং রাজ্যেশ্বর ও তদীয় নিজ পরিবারের বাজেট রাজ্যের বাজেট হইতে সম্পূর্ণ 
পথক হইয়া রাজ্যের আয়ের শতকরা দশ অনুপাতে তস্তুক্ত ব্যয় নিদ্দিষ্ট হইবে। 

এরাজ্যের জনসাধারণ বিভিন্ন শ্রেনী ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং পল্লীসমৃহ সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে অনেক স্থলে 
বিছিন্নভাবে অবস্থিত, কদাচিৎ অপেক্ষাকত বিস্তৃত পাব্র্বত্য প্রদেশে নানা পাব্বত্য জাতি নিজ নিজ সমাজপতির 
অধীনে স্বতন্ত্রভাবে বাস করে এবং অপর সম্প্রদায়ের সহিত সহযোগীতায় তাহারা অনভ্যস্থ । এই অবস্থা যে 
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প্রশাসন কেন্দ্র সংগঠন ও পনগঠন 

মণ্ডলী গঠনের সম্পর্ণ পরিপন্থী এপক্ষ তাহা বিশেষ ভাবে অবগত আছেন। তথাপি মণ্ডলী স্তাপনই আদিম্ট 
শাসন সংস্কারের মখ্য অঙ্গ ও ভিত্তিস্বরূপ এবং এ পক্ষ আশা করেন যে এই অত্যাবশ্যক কার্য তৎপরতার 
সহিত পরিচালিত হইয়া প্রয়োজনীয় আইন প্রচারাদি সহ আগামী ছয় মাস মধ্যে পরিসমাপ্ত হইবে" এবং 
বর্তমান বর্ষমধ্যে ব্যবস্থাপক সভা পর্ণাঙ্গে গঠিত হইয়া উভয়ের কার্যই আরম্ভ হইতে পারিবে । 

মন্ত্রী পরিষণ্ নিয়োগ 

পরিবন্তিত অবস্থায় শাসন কার্য পরিচালনের বিশেষ ব্যবস্থা অত্যবশ্যক বোধে এপক্ষের আদেশ এই যে 
৫ জন মন্ত্রী গঠিত এক শাসন পরিষৎ অবিলম্বে নিযুত্ত' হয়। হাইকোর্টের সংস্কার এবং আয় ব্যয় ও বাজেট 
সংক্রান্ত নূতন প্রণালীও অগৌণে কার্যে পরিণত হইবে। 

এপক্ষের সনিব্বন্ধ বক্তব্য এই যে রাজ্যের বর্তমান অবস্থানসারে যে পরিমাণ সংস্কার রাজ্যের ও অধি- 
বাসীগণের পক্ষে উপযোগী ও হিতকর বলিয়া এপক্ষের আন্তরিক বিশ্বাস, রাজ্যের কল্যাণ কামনায় এপক্ষ 
পর্ণ মাত্রায় তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। এপক্ষের অকৃত্রিম শুভ ইচ্ছার অন্রূপ আন্তরিকতা ও দায়িত্ববোধ 
প্রণোদিত হইয়া এপক্ষের প্রিয় প্রজারন্দ আদিম্ট অধিকারিদের সুযোগ গ্রহণ ও সদ্যবহার করিবে এবং আদিষ্ট 
সংস্কারের কার্যে পরিণতি ও পরীক্ষা বিষয়ে পূণ রাজ্যের হিতৈষীমান্রেরই ইহা কাম্য যে এরাজো কদাপি এই 
সংস্কারের স্বাভাবিক অবাধ গতিপথে এরূপ বিদ্ব কোন স্থলে সম্ট না হয় যাহার অপসারণকলে দায়িত্বশীল 
শাসকবর্গের কঠোর উপায় অবলম্বন করা অবশ্যন্তাবী হইতে পারে। 

আদিশ্ট সংস্কার এপক্ষের বিচারবৃদ্ধিপ্রসত এবং ইহা নিঃসন্দেহে কল্যাণকর হইবে । কোন পরিকল্পনাই 
অঙ্করে পর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। এবং এপক্ষের বিশ্বাস যে জনপ্রতিনিধি গঠিত প্রতিষ্ঠানসমহের সদ্বাবহার 
দ্বারাই সবরধত্র প্রকৃত অভাব অভিযোগ নিরাকরণের স্যোগ হইবে । 

সবর্বশক্তিমান ভগবানের চরণে এপক্ষের কায়মনোবাকো প্রার্থনা যে অতঃপর এরাজ্যে রাজা প্রজার চির 
প্রীতি-সম্বন্ধ নবপ্রাণ প্রতিষ্ঠায় দৃঢতর ও মধুরতর হউক, এবং সকলের সমবেত চেষ্টায় এই সুপ্রাচীন রাজ্যের 
অতীত গৌরব সব্র্বথা পুনঃ প্রতিষ্ঠত হউক: এই গৌরব প্রাচীন যুগের সমরকৃশল রাজ্যের বিজয়াভিযানে মান্্রে 
পর্যবসিত নহে, ইহা প্রাচীন দেশজ সংস্কতি ও আধনিক ভাবধারার সুসামঞ্জসো অনশাসিত প্রজার সুখ সমৃদ্ধি 
ও সন্তোষ শক্তিবলে সব্বশ্র অজেয়, আধনিক রাম্ট্রের চিরবাঞ্ছিত নবগৌরব ।* 

এই রাজকীয় ঘোষণার অনসতিতে “ভ্রিপরা রাজ্যের শাসনতন্ত্র বা ১৩৫৬ ন্লিপরাষ্দের ১ আইন” প্রবত্তিত হইয়াছিভ।। গ্রন্থের ও 
আইন ও? বিচার বিভাগ সম্পকিত অধ্যায়ে ইহা প্রদত্ত হইয়াছে । এই সময়ে রাজদরবার হইতে প্রচারিত ঘোষণা, রোবকারী ও 

আদেশসম্হে এবং আইন কানন ও অন্যান্য প্রশাসনিক কাষো ভ্রিপ্রায় রাজভাষা বাংলার পরিণত ও সম্দ্ধ রূপটি বিশেষ 
লক্ষ্যনীয়। 
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রাজগী শ্লিপরার সরকারী বাংলা 

নিদশন--৩৫ 

নববর্ষে ঘোষিত শাসন সংস্কারের অনুস্তিতে মন্ত্রী পরিষদ গশন , 

3. 9. 16.1৮1811158 

9.1.49 

নং ১৬৪ 

রোবকারী 

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মতামহোদয় পঞ্চশ্রীযুন্ত ভ্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মহারাজ 
মাণিকা স্যার বীরবিরুম কিশোর দেখবন্মা বাভাদুর কে, সি, এস, আই, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য । 

নরপতেরাদেশোহয়ং কারকবগেষ প্রচরত 
পরমসা বিরাজতে রাজধানী হস্তীনাপূরী, ইতি । 

১৩৪৯ ভ্রিপ্রাব্দ. তারিখ ৯ই বৈশাখ । 

৯। মান্যবর শ্রীযৃভত রায় জ্যোতিশ্চন্র সেন বাভাদুর, 
বি. এ. বি. সি, এস. প্রধানমন্ত্ী। 

-। মানাবর শ্রীযৃত রাজা রাণাবোধজঃং বাহাদুর, 
এফ. আর, জি, এস, শাসন সতস্কার, শিক্ষা প্রভৃতি 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। 

৩। শ্রীযৃত রায় যতীন্দ্রমোহন চট্রোপাধায় বাভাদুর, 
এম, এ, বি, সি, এস, ফাইনাল্স মন্ত্রী। 

৪ শ্রীযৃত ঠাকর কামিনীকমার সিং, পল্লী সংস্কার, 
কষি প্রভতি বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। 

৫। শ্রীযৃত ডাত্তশর মণিময় মজুমদার, এল, এম, এস, 
সাধারণ স্বাস্থ্য, চিকিৎসা প্রভৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী। 

যেতেত এপক্ষের ১লা বৈশাখ তারিখের 
ঘোষণা অনুযায়ী ভ্রিপূরা রাজ্যের শাসন সৌকয্যাথে 
অনতিবিলম্বে রাজের শাসনভারপ্রাপ্ত মন্ধী 
পরিষত গঠন করা আবশ্যক, 

অতএব এতদ্বারা পার্খলিখিত মন্ত্রীগণ গঠিত 
এক শাসন পরিষৎ নিয়োগ ও যৌথভাবে উক্ত 
মন্ত্রী পরিষদের প্রতি নিম্নলিখিত শাসন ক্ষমতা, 
অর্পণ করা গেল। 

মন্ত্রীগণের পদোচিত ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও 
কাধ্য বিভাগ স্বতন্ধ কারনামাতুস্ত হইল। মন্ত্রী 
পরিষদের কাধ্যপ্রণালী সম্পকিত নিয়মাবলী 
স্বতন্ত আদেশমূলে প্রচারিত হইতেছে। 

এই আদেশ অদ্যকার তারিখ হইতে কাযো 
পরিণত হইবে। 

শন্্ী পরিষদের ক্ষমতা 

১। মন্ত্রী পরিষণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ব্যতীত রাজ্যের শাসন বিষয়ক যাবতীয় কার্য এই আদেশের 
অন্বলে স্বীয় ক্ষমতায় যৌথভাবে নিব্বাহ করিতে পারিবেন। 

কে) ২০০, দুই শত টাকার উদ্ধ বেতনের স্থায়ী বা অস্থায়ী কর্মচারী নিয়োগ বা অবসর বা 
উক্ত বেতনের কোন নৃতন পদ সৃন্টি করা। 

(খ) ত্রিপুরা সিভিল সাভিস বা তদনূরূপ অর্থাৎ বিচার, ইজিনিয়ারিং, চিকিৎসা প্রভতি সাভিস- 
ভুক্ত কম্মচারীগণের নিয়োগ ও অবসর। 

গে) সব্বোচ্চ বিচার আদালতের কোন বিচারপতির প্রতি শাস্তিমলক কোন আদেশ প্রদান । 
(ঘ) রাজেশ্বর বা রাজপরিবার বা রাজখান্দান সংসুষ্ট কোন বিষয়ের মীমাংসা করা। 
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(৬) 

(চ) 
(ছ) 

(জ) 

(ঝ) 

(এ) 

(ট) 
(চ) 

(ড) 
(5) 
(ণ) 
€ত) 
(থ) 

(দে) 
(ধ) 

নিদশন--৩৬ 

নং ১৬৫ 

প্রশাসন কেন্দ্র সংগঠন ও পুনগঠন 

রাজ্যের কোন €১) জমিদারী (২) তালুক (৩) জায়গীর বা নি্ষর মিনাহ (8) ৫০২ পর্রগাশ 
দ্রোণের অধিক পরিমিত বা বাধষিক ২০০ দুই শত টাকার অধিক জমা বিশিষ্ট কোন 
বিস্ীণ' জোতভূমি একচাপে বন্দোবস্ত প্রাদান ; বা প্রচলিত কোন আইনের ব্যতিক্রমে উপরোক্ত 
প্রকারের বন্দোবস্তাধীন কোন ভূমি খাস করা। 
রাজ্যের সৈনিক বাহিনীর গঠন, নিয়ন্ত্রণ বা শাসন সম্বন্ধীয় কোন প্রকার আদেশ প্রদান করা । 
বর্তমানে বা ভবিষ্যতে রাজ্যের বাজেটভূৃত্ত* আয়ের ১০,০০০ দশ হাজার টাকার অধিক 
খবর্বতা ঘটিতে পারে কোন বিষয়ে এরূপ মীমাংসা করা। 
বর্তমানে প্রচলিত আইনসমহের বিধানের অতিক্রমে কোন পক্ষকে বিশেষ সযোগ বা স্বিধা 
প্রদান করা। 
সব্বশ্রেণীর কম্্মচারীর পেল্সন সম্বন্ধে যে বিধান প্রবস্তিত থাকে বা হয় তদতিরিত্ত বা 
তদ্ধাতিক্রমে কাহাকেও কোন প্রকার পেল্সন বা খোরপোষ প্রদানের আদেশ করা। 
কোন পক্ষকে এক আদেশে এবং এক বিষয়ের মীমাংসা মলে ৩.০০০, তিন হাজার টাকার 
অতিরিজ্ঞ ট্যাক্স বা রাজস্ব মাপ দেওয়া। 
কোন এক স্থলে ১০,০০০, দশ হাজার টাকার অধিক নাজাই বাদ দেওয়া। 
কোন এক নিদ্দিষ্ট এস্টিমেটভুক্ত পর্ত বা অন্য পরিকল্পনাভুত্ত কার্যোর জন্য বিল মঞ্রী 
সাপক্ষে এককালে বাজেট বন্ধানী টাকার শতকরা ৩০. টাকার অধিক হাওলাত দেওয়া বা 
অন্যন্ত্র বাজেট বন্ধানী টাকার অতিরিত্ত তাওলাত দেওয়া বা অনিবার্য আকফ্সিমক কাষো 
সম্ভাবিত উদ্ধস্ত তহবিল হইতে ১,০০০, টাকার অধিক হাওলাত প্রদান। 
১০,০০০ দশ হাজার টাকার অধিক কোন পর্ত কাধ্যের এম্টিমেট মঞ্জর করা। 
কোন অপরাধীর প্রাণদণ্ডের আদেশ কার্যো পরিণত করা। 
বিচারাদালতের প্রদত্ত কোন দণ্ডাদেশ মাজনা বা পরিবর্তন করা। 

রাজ্যের কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার বা প্রচলিত শাসনতন্ধের কোন প্রকার পরিবর্তন করা। 
রাজ্যের বা রাজ্যেশ্বরের অধিকার, সম্মান ইত্যাদি বিষয়ে ভারত গর্ভনমেন্টের সহিত 
আলোচনাধীন কোন বিষয়ে চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করা। 
রাজ্যের আয় ব্যয়ের বাজেট মঞ্জুর করা। 
কোন নৃতন আইন ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা সম্বন্ধে আদেশ প্রদান করা, বা ব্যবস্থাপক 
সভায় গহীত আইন মর্জর ঝরা। 

প্রধানমন্ত্রীর প্রতি অপিত বিভাগ ও ক্ষমতা নির্দেশ 

3. 3.16.1৯91)1658 

9.1.49 

রোবকারী 

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পণ্চশ্রীযূক্ত ভ্ত্িপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মহারাজ 

মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববশমা বাহাদুর কে, সি, এস, আই, এলাকে স্বাধীন ন্রিপুরা, 

রাজধানী আগরতলা, ইতি সন ১৩৪৯ ভ্রিং তারিখ ৯ই বৈশাখ । 

অদ্য হইতে মান্যবর শ্রীযৃত রায় জ্যোতিশ্চন্দ্র সেন বাহাদুরকে মন্ত্রী পরিষদের প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ 

করা গেল এবং পাখ্ধলিখিত বিভাগগুলির কার্যভার তাহার প্রতি অপিত হইল। 4 

১১৫ 



৭১। 

স্২। 

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 

পলিটিক্যাল ও এপয়েন্টমেল্ট। 
পুলিশ । 

৩। বিচার ও লেজিসলেটিভ। 

১। মন্ত্রী পরিষদের প্রতি যে ক্ষমতা অপিত হয় নাই, প্রধানমন্ত্রীরও তাতা থাকিবে না। 

২। নিম্নলিখিত বিষয়সমহের মীমাংসা মন্ত্রী পরিষদের ক্ষমতায়ত্ত হইলে পরিষদের, অন্যথা এপক্ষের 
আদেশসাপেক্ষ হইবে, অবশিম্ট যাবতীয় বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী স্বীয় অধীনস্ত বিভাগসমূহ সম্পকে চূড়ান্ত আদেশ 
প্রদান করিতে পারিবেন । 

(ক) 

(খ) 
(গ) 
(ঘ) 
(ও) 
(চ) 

(ছ) 
(জ) 

(ঝ) 
(৪) 

১০০২ টাকা বা ততোধিক বেতনের কম্্মচারী নিয়োগ, অবসর ও উন্নতি এবং উক্ত বেতনের 
কোন স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ স্ম্টি করা। 
বাজেটের মেজর হেডসমৃহের এক নিদ্দিষ্ট গ্রপ হইতে অন্য গ্রুপে খারিজ মঞ্জরী। 
কোন বিশেষ কারের জন্য বাজেট বন্ধানের অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জর করা বা হাওলাত দেওয়া। 
৫,০০০ টাকা জমার অতিরিত্ত ইজারা বন্দোবস্ত করা। 
কোন নৃতন আইন প্রণয়ন বা প্রচলিত আইন রহিত, পরিবর্তন বা সংশোধন । 
গুরুতর পলিটিকেল বিষয় এবং রাজ্যের সীমানা সংক্রান্ত বিষয়ে চড়ান্ত মীমাংসা। 
১,০০০. এক হাজার টাকার অতিরিত্ত নাজাই দাবী বাদ দেওয়া। 
কোন নতন পরিকল্পনা মঞ্জরীর পৃবের কার্যে পরিণত ঝরা বা কোন প্রচলিত নীতি পরিবর্তন 
করা। 
বাষিক এডমিনিস্ট্রেশন রিপোট প্রচার করা। 
অন্য যে কোন বিষয় এপক্ষ কিন্বা মন্ত্রী পরিষদ বিশেষ আদেশ দ্বারা এপক্ষের বা মন্ত্রী 
পরিষদের আদেশসাপেক্ষ বলিয়া নি্েশ করেন। 

প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ ক্ষমতা 

৩। মন্ত্রী পরিষদের সভাপতি স্বরূপে প্রধানমন্ত্রী বিশেষভাবে রাজ্যের শাসন সংরক্ষণ কার্যের জন্য 
দায়ী থাকিবেন এবং তজ্জ্বন্য নিশ্নলিখিত বিশেষ ক্ষমতা তিনি পরিচালন করিতে পারিবেন :- 

(ক) 

(খ) 

(গ) 
(ঘ) 

(৩) 

(চ) 

(ছ) 

অন্যান্য মন্ত্রীবর্গের অধীনস্থ বিভাগসমূহের কার্যাদি সম্বন্ধে অন্সন্ধান লওয়া এবং মন্ত্রীগণের 
নিকট হইতে কোন সংবাদ সংগ্রহ করা। 

তাঁহার সুবিবেচনানৃযায়ী অনা বিভাগসমহের যে কোন বিষয় বিবেচনার জন্য' মন্ত্রী পরিষদে 
উপস্থিত করার জন্য আদেশ প্রদান করা। 
মন্ত্রী পরিষদের সভাপতি স্বরূপে এপক্ষের সহিত পনর ব্যবহার করা । 
রাজ্যের শাসন সংরক্ষণ বা পলিটিক্যাল বিভাগ সংসৃষ্ট কোন বিষয় একদা" এপক্ষ সদনে 
উপস্থিত করা। 
কোন মন্ত্রীর আদেশের বিরুদ্ধে !প্রচলিত নিয়মানুসারে মন্ত্রী পরিষদে আপীল হইলে নিয়মা- 
নযাযী নিষ্পতি জন্য কমিটি গঠন। 
পরিষদে মতদ্বৈত স্থলে নিজ সবিবেচনান্যায়ী অধিকাংশের মত কাধ্যে পরিণত না করিয়া 
এপক্ষ সদনে চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য বিষয়টি উপস্থাপিত করা। 
মন্ত্রীগণের মধ্যে যাহাতে সহযোগিতা ও সহানভতি বিদ্যমান থাকে তদ্বিষয়ে দম্টি রাখা । 
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প্রশাসন কেন্দ্র সংগঠন ও পনর্গঠন 

নিদশন--৩৭ 

রাজ্যের শিক্ষিত বেকার সমস্যা বিষয়ে 

নং ১৮৮ 

৪.8. 16. ৮18171155%8 

714) 

আদেশ 

দলবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পর্ধশ্রীমন্ত, ত্রিপ্রাধিপতি বঙ্গাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মতারা'জ 
ম।ণিক্য স্যার কীরবির্মকিশোর দেববশ্্মা বাহাদুর, কে, সি, এস, আই, এলাকে স্বাধীন ভ্রিপরা, 

রাজধানী আগরতলা, সন ১৩৪৯ ত্রিপুরাব্দ, ঠারিখ ৩০শে নৈশাখ। 

যেহেতু গ্ররাজ্যের শিক্ষিত বেকার সমস্যা সঙ্গদ্ধে গিশেষভাবে বিবেচনা করা আবশ্যকবোধ হইন্চেচ্ছ, 
অতএব-- 

আদেশ করা যায় হযে, 

রাজোর শিক্ষিত বেকারদিগের নাম রেজিষ্টারী করা এবং কি উপায়ে বেকার সমস্যার সমাধান করা 
যায় তদ্বিষয়ে মন্ত্রীপরিষদ এপক্ষ সমীপে প্রস্তাব প্রেরণ করিবেন । 

নিদশ্ন--৩৮ 

জাতিধর্ম নিবিশেষে রাজ্যের মাতব্বর প্রজাগণকে লইয়া রাজধানীতে সভা আহ্বান বিষয়ে 

লং ১১৯১০ 
3. 13. 1. 1১1211115৬2 

6.3 49 

আদেশ 

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত শ্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ তাইনেস্ মহারাজ 
মাণিক্য স্যার বীরবিক্রমকিশোর দেববশ্মমা বাভাধুর, কে, সি, এস, আই এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, 

রাজধানী আগরতলা, ইতি--সন ১৩৪৯ গ্রিপূরাব্দ, তারিখ উই জ্যৈ্ঠ। 

যেহেতু বিগত উ১লা বৈশাখ তারিখের ঘোষণামভে প্রচার করা হইয়াছিল যে আগামী পুজার পরে 

রাজ্যের মাতব্বর শ্রেণীর প্রজাগণকে অন্র রাজধানীতে আহবান পূর্বক রাডে্লের হিতকাল আলোচশাদি করা 

'গ্রপক্ষের অভিপ্রেত, অত এব-- 

আদেশ করা যায় যে, 

ব্লাজধানীতে আহবান নিমিত্ত মাতব্বর প্রজা মনোনয়ন সময়ে জাতিধ্্ম নির্বিশেষে যাহাতে সব্বশ্রেণীর 
স্বাথ রক্ষা হয় তত্প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মন্ত্রীপরিষদ অচিরে উল্লিখিত সভার ব্যবস্থাদি করিবেন । 

১০৩ 
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নিদশন--৩৯ 

বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কাযকারকগণ, সেক্েটারী ও আভ্ডারসেক্রেটারীগণের ক্ষমতা নিদেশ 

নং ১৯৩ 
3. 13. 1. 17197171198 

৪ 249 

দরবাপ বিমম-সমর-শিজগ্লী মহামভোদয় পঞ্চশ্রীযুন্ত, ভ্রিপিরাধিপতি বাপ্টেন হিজ হ্াইনেস মহারাজ 
মাণিকা সার বীরবিক্রমধশিশোর দেবখবম্মা বাহাদ্র, কে সি এস আউ, এলাকে স্বাধীন ছিপরা, 

রাজধানী আগরতলা, ইতি । সন ১৯৩৪৯ ভ্রিপূরাব্দ. তারিখ ৮ই জোষ্ঠ। 

মাদেশ 

মন্দীপরিমদের 51১1 ৯৩৪৯ ন্গিং তারিখের ৯৯ নং সেতার আাগত পিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্ষকারকগণের 
গবং মন্দীগণের অপীনঙ্ক সেকুেতীরী ও আন্ডার সেরুেটাপীগণের ক্ষমতা সম্পকিত" প্রস্তাব সঙ্গন্ধে 

আদেশ হইল যে, 

উগ প্রস্তাব মঞ্জর কারা যায়। ইউতি। 

চান্রী পরিমদ অফিস 

$/ 41 সা শও 

শিভাপীয় ভারপ্রাপত কাধাকারকগনের গ্রবং মন্ীগশের অধীনস্থ সেক্রেটারী ও আভ্ডার সেক্রেট।পীগণের 
ক্ষমতা সম্পকিত নিয়মাবলী গভ ৬ই ইজাচ্চ ভারিখে পরিষদের চতথ অধিবেশনে আলোচিত হইয়াছে । 

৬ টি 

শঞ্জরার প্রাথনায় শ্রীশ্রীঘ্ত মহারাজ মাণিক্য বাভাদুর সাক্ষাত পেশ হং।, ইতি- সন ৯৩৪৯ ভ্্রিং তারিখ 
নই ছুজাচ্। 

শীজ্যোতিশ্চন্দ্র সেন 
প্রধানমন্ত্রী 

৭। ২। ৪৯ ভ্িং 

৭৫৪ 



প্রশাসন কেন্দ্র সংগন্তন ও পুনগণন 

মন্ত্রীগণের অলীনস্থ সেরুটারীগনের ক্ষমতা | 

১। নিয়োগ: সেরেডারীগম নিজ অধীনস্থ ডিপাটমেল্টসমূহের ৩০-২-৫০২ টাকা গ্রেডভুন্ত ভ ৩লিশ্ন 
যাবতীয় কর্মচারী পিরন.*আদ্দালী, বরকন্দাজ প্রভৃতি বাজে চাকরান নিয়োগ করিতে পাগ্লিবেন। শিলা বিভাগে 
বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকগণ সন্মন্ধেও সেক্রেটারী উত্ত ক্ষঘভা পরিচালন করিবেন 

ডি 

রি 

২। বিদায় :-_সেক্রেটারীগণ ন্রিপূরা সিভিল সাভিগ বা হদন্রূপ তআর্াও বিচার, ইজিনিয়ারিং, চিকিওসা 
প্রভৃতি সাভিসভুত্ঞ কঙ্্মচারী ব্যও টু নিজ অধীনশ্ প্াদতীয়। কম্মচারীর বিদায় * চাঞজর করিতে পািষেন 
কিন্তু লোক নিগ্মোগের প্রয়োজনীয়তা হেতু বাজেট এাঙগাল অতিক্রান্ত ভওয়ার সম্ভাবনা স্থলে ভাহারি। সংস্চ্ট আজীর 
অনুমোদন গ্রহণ করিবেন। দিনত ণের বিদায় সঙ্গছে শিশনকিভাগের ১1৪1৪ ছিং তারিখের মোজা তানুযায়ী 
লার্যা হইবে। ৃ 

৩। পরিবর্তন :-অনধিক ৩০-২-৫০. টাকা গ্রেড যাবতীয় কঙ্মচারীকে তাহারা পরিবর্তন বরিতে। 
পারিবেন। বিশু তেতু ব্যয় রদ্ধি কারণ ঘটিলে বা এক শেনীর কর্মচারীকে অনা শ্রেণীতে পরিবর্তন করিত 
হইলে মন্ত্রীর অনুমোদন গ্রভণ করিতে হইবে । 

8। দশ :--ন্রিপুরা সিভ্ভিণ সাঠিস বা তদনরাপ সান্তিসভন কঙ্গ্মচারী ৬ ইল্সপেকটার শ্রেণীর কঙমচারী 
প্যতীত তাহারা অধীনস্ক কক্মচারিগণকে অনধিক এক আগের বেতন পরিমান জগ্িমানা ভ সসহপণ্ড বা 

পারিবেন, এবং যে সম্দয় কম্মচারীর নিয়োগ তাহাদের ক্ষসতায়ভ ভাহাদিগবে, প্রসিডিং মূলে গদছাতি, ডিগ্রেড 
প্রগতি যাবতীয় দণ্ডাদেশ প্রদান করিতে পারিবেন ! 

ঠি। উন্নতি ও গ্রেড রূদ্ধি:--ন্রিপূরা সিভিল গ্রাভিস না তদনূরূপ সাভিসন্ড* কম্্মচারী বাতীভ অধীনস্থ 
যাবতীয় কঙন্মচারীর নাজেট বন্ধানী গ্রেড রূদ্ধি ভাভারা খুলিয়া দিতে নিবে খে শেণীর কম্মচারী নিয়োগ 
ভাহাদের ক্ষমতায়ভ্ত তাভা অতিক্রম না ক্রিয়া তাহারা উপরন্তু স্কালা তনিম্ন গ্রেড পর্যন্ত যাবতীয় কঙ্চচাবীকে 
প্রমোশন দিতে পারিবেন । 

৬। ব্যয় মঞ্জর নিম্নলিখিত কতিপয় প্রকারের বিল বাহীতি নিজ নিজ ডিপান্িমেন্টের বাজেট বঙ্গানী 
বায় প্রয়োজন স্থলে প্রি-অডিট হইবার পর তাহারা মঙ্জর করিতে পারিবেন । 

(ক) আপন আপন প্রাপ্য ভাতার বিল (এই প্রবণরের বিল ডায়েরীসহ মীর মঙ্জরীর জনা উপস্থিত 
করিতে হইবে)। 

(এ) ৫০২ টাকার অধিক মূলের নিশ্নলিগিত 8802 কোন একটি খিল, 
যথা :--ম্টেশনারী, আসবাব, জরিপ হযন্জাদি কল ও গভসচ্জার সরঙ্ঞান। 

(গ) উকীল, সরকার ও অনা উকীলগণের ও বিশেষ পির কার্যাবরকগনণের বিল। 

৭। বন্দোবস্তাদি ও বিধি :--সব্ববিধ গাহাল বন্দোবজ্ঞ ৩ অনা বিষয়ে প্রচলিত আউান বা গিয়াশে 

বা স্থায়ী আদেশে যে সমস্ত ক্ষমতা ডিপাটমেন্টের ভারপ্রাপ্ত কার্ধাকারকগণের উপর অপিত আডে বা তাতঃপর 

হয় তদন্সারে নিশ্নলিখিত প্রকার পন্দোবজ্ক ও ভৎ্সংব্রণন্ত বা অণ্াবিধ কার্সা সম্পাদন করা সেক্রেটারী দের 

্ষমতায়ত্ত হইবে। 

(কে) বাষিক ১.০০০২ এক ভাজার টাকা পর্যন্ত জমার সব্্ববিধ মভালের ইজারা বন্দোবস্ত শজর করা। 

(খ) ২০৭ দ্রোশ অনাধাদি ও ১০২ দ্রোশ আবাদী ভূমি উদ্রাকম্ে ৭ বাত াাদে বান্দাবজ প্রদান । 

(গে)ট ১০ দ্রোণ পর্যন্ত জোতভূমির ইস্তাফা মঙ্জর। 

€ঘ)) দাবী আদায়ের স্বিধার্থে যে স্থানে দাবীর পরিমাণ অধিক তথায় উদ্দকঙ্গে ১০০২ টাকা পর্যান্ত 

দাবী মাপ্। 

(৩) এক চাপে ৪০০, চারিশত টাকা পথ্যন্ত নাজাই বাদ 

(চি) সব্ববিধ মহালের সুদ ও জের মাপ। 

৭৫৫ 
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৮। আপীল :-পবিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কাধ্যকারকগণের নিয়োগ, দর্ভ, বিদায়, পরিবর্তন ও বন্দোবস্ত 
ইত্যার্দি সম্বন্ধীয় আদেশের বিরুদ্ধে আদেশের ৩০ দিবস মধ্যে মন্ত্রী অফিসের সংসৃষ্ট বিভাগে আপীল হইলে 
তাহারা তাহা শুনিতে ও নিষ্পস্তি করিতে পারিবেন কিন্তু প্রচলিত আইন বা নিয্পমানুসারে বাধা থাকিলে দাখিলী 
আপীল তাহারা যথাস্থানে প্রেরণ করিবেন । রঁ 

৯। পিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কাধ্যকারকের আদেশের পুনরালোচনা বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কাধ্যকারকগণের 
কৃত পখযোর বৈধতা নিদ্ধারশাথ তাহারা সব্বপ্রকার কাগজ (বিচার সংক্রান্ত কাগজ ব্যতীত) তলব ও পরীক্ষা 
করতে পারিবেন এবং প্রয়োজন স্থলে মতীর অনুমোদন গ্রতণে বিভাগীগ ভারপ্রাপ্ত কাধ্যকারকের আদেশ 
রহিত করিতে পাধিলেন, এরাপ রহিত কার্ষোর এক মাসিক তালিকা মল্তী পরিষদে প্রেরণ করিতে হইবে। 

১০1 সাধারণ :-ডিপাউশেন্টের মাবতীয় কাধ্যের জন্য তাহারা দারী থাকিবেন। নিম্ন অফিসের বা 
সমশ্রনীর অফিসের সহিত তাহারা নিজ পক্ষে বা শ্রারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর পক্ষে প্র ব্যবতার করিবেন। এক ডিপাউ- 
:শন্টের সেকরুটারী বা সেরুটারীর নামে আন্ডার সেক্রেটারী অনা ডিপাটমেন্টের সেক্রেটারীর সহিত পন্র ব্যবহার 
করিতে পারিবেন । কিন্ত সাধারণতঃ কোন সেক্রেটারী অনিলার্য স্থল বাতীত অন্য ডিপাটমেন্টের মন্ত্রীর নিকট 
খা মন্ত্রী স্থানীয় কার্যাকারকের নিকট নিজ নামে বেমন পত্র লিখিবেন না। অনিবার্য স্থলে তাভার নিজ ডিপার্ট- 
মেল্টের ভারপ্রাপ্ত শঙ্জীর নাম বাবভার করভঃ এরাপ পন্্র লিখিতে পারিবেন । এত সংশ্রবে মন্ত্রী পরিষদের 
কার্য পরিচালন বিষয়ক নিয়মাবলীর ৪-৯৩ এবং ১৮-১১ দফার বিধান তাঁতাদিগের সম্পকে প্রযোজ্য। 

শুমতা সঙ্কোচ 

৯৯। স্কান বিশেষ কারণে কোন ডিপাটমেন্টের ভারপ্রাপ্ত শন্ী লিখিত আদেশদ্রারা বেশন সেক্রেটারীর 
উপরোত” ক্মহা শা গাভাপ কোন অংশ নিপ্দিষ্ঃ লশলের জনা হ্রাস করিতে পারিবেন । এরাপস্থলে মন্ত্রী সংসৃই 
েরুটাপীল কশতা নিদ্দেশ করিবেন । 

২২। কান ক্ষগাহা সেকেটালীর তষ্ত হত৬ প্রভাতার করতঃ নিজ তত গ্রতণ করা মন্ত্রীগণের ক্ষমতায়ত্ত 
ভইলে। গজপ স্থলে মখীত আদেশের এক প্রতিলিপি শন্মী পরিসঙে প্রেরিত হইলে । 

সেরেটারীগণের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল 

১৪। ভতাছিনহঃ পাপা না হইলে সেরেটারীগণের আদেশের বিরুদ্ধে সবাস্কলেই ডিপাটমেল্টের ভারপ্রাপ্ত 
শন্দীগগের শিকউ আপীল হত» পারিবে | 

সেক্লেটারীগণের আদেশের পুনরালোচনা 

১। মধ্জীগণ শিজ সুবিবেচনানূষায়ী সেব্রেটারীগণের প্রদত্ত যে কোন আদেশাদি তলব দিয়া আলাচনা 
কারতে এব" প্রয়োজনগ্ছলে তাহাদিগের প্রদত আদেশ পরিবশ্রন বা রহিত করিতে পারিবেন । 

শন্্মী পরিষদের সেক্রেটারী 

৯| চান্্রী পরিশদের গেকেনারীর কাধ পরিষদের নিয়মাধলীর ১৮-২১ দফায় বিরত আছছ। বর্তমান 
শ্ষমতা পশ্্ির মে অংশ তাভাপ সম্পকে প্রযোজ্য শন্ধী পরিষদ তাভা নিঙ্দেশ করিয়া দিবেন। 

আব্ডানা £সক্রেটারীগণের ক্ষমতা 

১। আন্ডার সেক্েটাপীণণ নিশ্নলিখিভ দু ভাবে বেশন ডিপাটমেল্ট নিযুক্ত হইতে পারেন :- 
(৯) কোন ডিপাট মেন্টের পেক্রেটারীর অধীনে । 

(২) কোণ ডিপাটমেন্টের শ্রারপ্রাপ্ত সেক্রেটারীর স্থলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মন্ত্রীর অধীনে । 

৭১৫৬ 



প্রশাসন কেন্দ্র সংগশ্ন ও পূনগঠন 

(১) সেক্রেটারীর অধীনস্ত আগার সেব্রেটারীর ক্ষমতা 

১। সাধারণতঃ আন্ডার সেক্রেটারী ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারীর আদেশ ৩ উপদেশ অনুসারে কাষা 
করিবেন । 

২। মন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণে সেক্রেটারী তাহার কত্তব। 58 নিদ্দিচ্ট করিয়া দিতে পারিবেন । 

৩। মন্ত্রীর বা উদ্ধতন সেক্রেটারীর অন্য আদেশ না হইলে তিনি নিম্নলিখিত সমতায় কাক্স্য পরিচালন! 
করিবেন-- 

(ক) ডিপাটশেন্টের দৈনিক রোকড, হিসাব ও কাস পপীক্ষা বরা । 
(খ) ডিপাটখল্টের পেশ্ডিংলিম্ট প্রস্তুত করা ও যাশাতে মাহী কাধ। ভকপরাতার সহিত সম্দ 

ভয় হাতার ব্যবস্থা করা। 

(গ) ক্ষুদ্র ক্ষদ্র পত্রাদি ও আদেশ, মেমো সাব লার দোসাবিদা করিয়া চসক্রানাযীর নিকট উপস্থিত কও 

(ঘ) জমা ও সেহা সেরেস্তা পরীনক্ষা করা এবং প্রেরণ “সয়ে বগহা। সম্পকে হানা পাখা । হথা 
সময়ে বশগজাত পেশ ভওয়া ও পন্ত্র ৬ প্রস্তাবাদি প্রেরণ সম্পন্দে: ভাভার বিশেষ দায়িত্র 
থাকিবে । 

(৩) হাগলাতের লিল্চ প্রশ্তুত করা এবং প্রাপা হাশলাত দায়ের ৩ প্রদত্ত হশুলাঙ উদহ্োর 
বাবস্থা বকরা। 

(চ) পদাতিক শ্রেণীর বাযহধালগরকপণের হাডিক্না প্রন্নণ ও পরীম্া করা অং ভাঞ্া।টিদের কতনো 
ব্যবস্থা করা। 

(ছ) শভ্াভার অধানে কোন বিশেষ পিরোস্তা থাকি এ এ বমখ্য পরিচালনের প্যশস্থা করা । 
তাহার নিও জিন্মার্ সেক্শ্তার আগলা আমনচারীর হে নতি স্থলে তিশি উদ্ধত সক্রেটাখীধ 

নিকট রিপোত কর্িবেন। 

(ড1) বাজে শিল এাঠীভ ১০২ টাল গ্য।এ পােট বন্ধাণা প্রিঅডিউ শিল ভিনি মর কাবিছে 
পারিবেন । 

(নী) অফিস স্তাষের আসিক বেজানন বিএ ভিনি সেক্েটারীযর অনুমক্ানুসার়ি সার আরিতে 
পারিবেন । 

(গু) বিদাঞ্কের খাতখাশ তিনি পরাগ) সর্মরবেন। শনং তিশশিন্পকে হাহা বিশেষে দাখিন এ।বিতশ | 

(উ) প্রয়োজন স্থল ভাবা আগার নিপ্িচ্ত কানা সাচামের জা হাহাওস্্ণ পািতপিন লশগ্রিহও 

পারিবেন । 

২। ডিপাউমেলন্টের ভারপ্রাপ্ত আন্ডার এসক্রেটারীর ক্ষমতা 22 

(৯) ডিপাটঙেশ্ছর ভারপ্রাপ্ত আন্ডার সেঞ্সেতারী সতত উপতো 2 যাবাশীয় আমতা পন্িচালন 

করিতে পারিবেন । 

(২) তদতিরিত, 5185 ক্ষমতা হাধো তিনি কি ক্ষভা পরিচালন কপ্রিতে পারিবেন 

ডিপাটমেন্টের ভারপ্রাপ্ত মী অবস্থা বিবেচনায় শন্ধী সি ঘদের অনুমাদনে তাহা লিখিত 
আদেশ দ্বারা নিদ্দেশ করিয়া দিশেন। 

বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত বগাকারক্পণের ক্ষমতা 

১। বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকণণের ক্ষমণা নিশ্নোভ।, ভিন চরণীতে লিউ হাথে ১ 
(ক) বিশেষ শ্রেণী 
খে) প্রথম শ্রেণী 
গে) দ্বিতীয় শ্রেণী 

২। (১) বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য)কারকগণ সকলেই সাধারণতঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতা প্রাপত হইবেন 

২) অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত বিভাগীয় কার্য কারকগণেব প্রতি প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা অঁপিত হইতে পারিবে । 

৩৫৭ 



রাজগী ভ্রিপূরার সরুনণরী বাংলা 

(৩) খে সমুদয় বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কাধ্যকারক অতীতে বিশেষ যোগ্যতা ও কর্ম কৃশলতা প্রদর্শন 
করিয়াছেন মন্ত্রী পরিষৎ পূরস্কারস্বরূপ নিদ্দিষ্ট কালে জন্য তাহাদিগকে লিশেষ শ্রেণীর 
ক্ষমতা প্রদান কমিতে পারিবেন । 

৩। সঙ্গীয় “ষ্তটনেন্টের দ্বিতীয় কলমে দিতীয় শ্রেণীর সাধারণ টন তৃতীয় কলমে প্রথম শ্রেণীর 
তঠিরিভত ক্ষগতা ও চতথ কলমে বিশেষ শ্রেণীর অভ্িরিভ ক্ষমতা বিরত হইল । দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত 
কাম কার্কগণ দ্বিভী শ্েশীর যাবতীয় ক্ষমতা, প্রথম শ্রেনীর ক্ষনতাপ্রাপ্ত ার্্যকারকগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমভা 

৩ ওদতভিরিভত প্রথন শ্রেণীর টিশেষ ক্ষমতা এবং বিশেষ শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কাযাকারকগণ প্রথম শ্রেণীর 
কংাকারকেত শ্মতা ৩ ভদতিব্রিহদ বিশেষ শ্রেশীর বিশেষ ক্ষমভা পরিচালন করিতে পান্রিবন। 

61 যে স্তকলে কোন ৫ নিজ ক্শভানসত নহে ভথায় বিন্াগীয় ভারপ্রাপ্ত কাষ্যকারকগণ সংসজ্ট 
হন বা অশা আফিসের অনুমোদন গ্রতন করিবেশ। 

৫। বিদায়. পশ্সিবভনত নিয়োগ হৃতগাদি ক্লে যে ক্ষেত্রে বাজেট খন্ধানের অতিন্নিভ্ বায় আবশাক বা 
অন শ্রেণীর না স্থান হইতে কাহারও পরিবত্ন আবশ।ক তথায় তাহারা উদ্ধ অফিসের মঞ্জরী গ্রহণ করিবেন। 

৬। সদর মতি ক্রি ও সদর ক লেটার নিভ।গীয় আঞকপ্রাপ৬ কাখানশরক্ বুলিজা 2ান। ভাই নন । শি 

5ভ।াদিণের পদে।টিত কাতার জনা পর্ভমান বাবস্থানযায়ী ক্ষমতার থে অংশ হাভাদিগের পরিচালনা লা 

আবশাছি ভাভারা শাব্র ভাভাই পরিচালন কবিবেন। 

সেকি অফিশার্র ৬ অনা এসিল্টেশ্ কালেবারপনের ক্ষমতা 

২। বিাপীয় কালেক্টাপর হেডকোয়াটারে না খাকিসে ভন্চাত অফিসার ভদীয় অনুমোদন সাপেনে। 
(১) অনিনাহা কারণে তীয় ক্ষমতাধীন শিভাগঙ্গ আবনীহ় অধানস্ক কম্মচারীর আকফ্িক নিদায় ভাতা ওই 

(১) লাজেট বন্দান অনুসারে কক্মঢারিদিগের বেতন শি অজবুক্রণে খরচ দিতি পারিবেল। 

৮। বিভাগীয় ভারপ্রাপত কাগালামক নিদায়ে না নিজ এলাকার বাহিরে গেলে ইন্চাজ অফিসার 
নঙ্গীন চেটমেন্টের দ্বিতীয় করমের তিক্ত ই নং কনন্পর (কি) শিদায় পে) দন্ড ৫) কজ দফার বায় মজ্জরী পং কার পন্দোব্্ল্ আদেশ প্রদান ভ৮ দফা আহনত£ কমত। পরিচালন করিতে পারি:দন। 

শ্িলু মে সান শিভাগীষ ভারপ্রাত কাবাকারকের প্রতাবতন পথ্যস্্র অপেক্ষা করিলে শ্গতিয় কারণ না হয়া তখ্বাক় 
তাঁভারা কোন আ.দশ দিবেন না। 

»। শিশাগাহ ভাবপ্রাপভ শশধ্যকারক উপগ্িভ খাবা কালেও এসিস্টেন্ট কলেকটারগণ ঘে যে সেরেস্ু।র 

ভিন্বাগ আছেন ভাভাম ভ্াবপ্রাদত আমলা কশ্মঢারীক ঠাহতারা খিভাগায় শারপ্রাত কাষ্যকারকের অনমোদন 

স।পত্ কব কর্যোর অনল চেহ অনধিক ৭ টাকা পর্যাপ্ত জরিমানা করিতে পার্রিবেন। 

ক্ষমতার থখববতা 

১০1 হন্জী পসিহত নন বিশেষ কারনে সঙ্গভ মনে করিজে দ্কান কাখ্যকারদকর প্রতি অপিত মমতার 
কান হান সাশটিক্জপে ভিত আদেশ দ্বারা ভ্রাস করিতে পানিশেন। এরূপ লে যে কালের 'জন্য টত্ত 
"নদেশ বানেতদ ঠাঠা শাদেনে উল্নিহিত থালিবে । 

পিস্ভাপায় ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ 

৯২*| পদের টিতাছ “2 গ্রনান্ধ বিশাগীয় ভারপ্রাপ্ভ কার্যাবরকগণ বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট স্বরূপে মিজ 
মধানস্ক বিভ।গের শাসন চনি্ল ও শান্তি রক্ষার জন্য দায়ী । উল্লিখিত অবস্থায় তাহারা সব্বন্রই আইনতঃ 
পিশাপীহা 2 ,লিং্গট টি শা: রে সশ্গন্ধীয় সমস্ত ক্ষমতা পরিচালন করিতে জনিরারী। তদ্বযাতীত তাহারা 
ফ্ানীয় সর্র্বোদ পিন মহ বরকে ত সভিভি সদাই স্থানীয় শান্তি রক্ষা ও শাসন সম্পর্কে আলোচনা করিতে 
গলঃ প্রয়োজন হইতো আবশ্যাশীপ উপদেশ গবং নিদ্দেশ দিতে পারেন। কিনব পূলিশ বাহিনীর আভ্যন্তরীন গঠনে 
তাহারা হস্তক্ষেপ করিবেন না। প্রয়োজন স্থলে তাভারা পুলিশ বিভাগের সহিত বা জরুরী হইলে পুলিশ. 
কাশশনারের সহিভ পন্ত্র বাহার করিবেন । পুলিশ কমিশনারের সহিত পন্র ব্যবহার স্থলে উহার প্রতিলিপি 
পলিশ বিভাগে দিক্ন। 

১৫৮ 



প্রশাসন কেন্দ্র সংগঙশ ৩ পনগঞ্ন 

আযাত ২য় পক্ষ, ১৩৪৯ ভ্রিং 

*) | 

(খন) 

(ঘ) 

(৬) 

(5), 

(ক) 

খে) 

গে) 

বিষয় 

নিয়োগ 

বিভাগীয় অফিস 

তহশীল 

বনকর ও কাস্টখিস্ 

পুলিশ 

শিক্ষা 

চিকিতস। 

বিদায় 

বিভাগীয় অফিস 

তহশীল 

বনকর 

বিশাগাঁয় ভারপ্রাপ্ত কাযাকারকণণের ক্ষমত 

দ্বিতীয় শ্রেণীর কমখতা 

নিয়োশ 

১৫-১-৩০২ গ্রেডের আমলা কম্মচারা 
ও তনিম্ন শ্রেণীর কম্মচারী, পিয়ান, 
আদ্দালী, ধরকন্দাজ দ্বিভাষী ও অন। 
বাজে চাকরান (স্থায়ী বা অস্থায়ী) 

সববশ্রেণার 'মাতরের, পিয়ন ৬ অন্য 

বাজে ঢাকরান। 

তেড গড ৬ লিটারে গাড়, নস শস্ 
শো৬রের এবং ফরেন ৬ বনশ্টিমসের 
বাজে চাবম্রান । 

শিক্ষা বিভাগের ২1৪81 86৫ ভ্রিও তা 
অনুখায়া। 

অণধিক এক মাস কালের জনা 

আক্স্মিবত কারণে ঠিকা কম্মচারী 
নিয়োগ যেস্কলে বেতন ১৫ টাকার 
অভিরিভ' নে । অপর স্কলে চিকিৎসা 
বিভাগের নিদ্দেশে। 

বিদায় 

বাজেটের অভিরিক্ত বায় বা বিভাগান্তর 
বা অনা শ্রেণী হইতে পরিবর্তন 
আবশ্যক না হইলে সব্বশ্রেণীর আমলা 
কম্মচারীর সব্বিধ বিদায় (বিশেষ 
অনুগ্রহ বিদায় ব্যতীত)। 

প্র কিন্তু রেভিনিউ ইন্সপেক্টারগণের 
আকস্মিক বিদায় মান্ত। 

বাজেটের অতিরিক্ত ব্যয় বা বিভাগান্তর 
বা অন্য শ্রেণী হইতে পরিবর্তন 
আবশ্যক না হইলে সববশ্রেণীর আমলা 
কম্মচারীর সব্ববিধ বিদায় এবং 
ফরেস্ট ও কাস্টমস ইনস্পেকটার- 
গণের আকদ্িমিক বিদায় মান্ত্র। 

২১৫৯১ 

প্রথম শ্রেণীর 
অঠিরিভ্তদ শ্ুশতা 

নিয়োগ 

«তশীভদার 

১৫-১১-২৩৫৫, গ্রেড 

আাহরের এ্রব ২ সহ 

মুসের ভহশীলদার । 

লিদায় 

ভ্রিপরা শ্টেট গেভেট 

বিশেম শ্রেণীর 
অিশ্রিহ” স্রমত! 

নিয়োপ 

বিদায় 



বিষয় 

(ঘ) পুলিশ ও খিলিটারী 

(5) 

(ছু) 

৩। 

( 5) 

(হ) 

(ঘ) 
(৬) 

(5) 

ছ্) 

শিক্ষণ 

চিকিতসা 

"তাইল বিভাগ 

পরিবহন 

বিভাগীয় অফিস 

এহশীল 

বশকর ৩ কাস্ঠগস 

পলিশ ৪ শিলিভাগা 
শিক্ষা 

চিকিৎসা 

জেইল 

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 

দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতা 

যে বিভাগে পুলিশ ও ইনস্পেকটারের 
হেড কোয়াটার তথায় অনিবাধ্য 
কারণে তাহার আকস্মিক বিদায় 
নঞ্জর। অন্য পুলিশ ও মিলিটারী 
কাধ্যবশব্কগণের যে স্থলে পুলিশ ৩ 
মিলিটারী বিভাগের বিশেস বিধান 
না থাকে তথায় সব্বপ্রকার বিদায়ের 
আবেদন মন্তব্য সহ সংসুম্ট অফিসে 
প্রেরণ । 
শিক্ষা বিভাগের ২1৪18৫ ন্রিং 
তাত্রিখের মেমো অনযায়ী বিদ্যালয়ের 
শিক্ষকগণের বিদায় মঙীর। 

খজেট বন্ধান অতিক্রান্ত না হইলে 
বা অন্য লোক নিয়োগ আবশ্যক না 

হইলে কম্পাউণ্ারগণের আকঙফ্িমক 
বিদায় ও একমাস পধ্যন্ত অনুগ্রহ 
বিদায় এবং ডাক্তারগণের অনিবার্য 
কারণে আকস্মিক বিদায় । 

২৩৪৫ ভ্রিপূরার ২৫শে ভাদ্র ভারিখের 
"ভাইল পরিচালন সংক্রান্ত নিয়মাবলা 
অনুযায়ী । 

পরিশন্ুন 

আমলা কম্মচারীদগকে সাময়িক- 

ভাবে এক সেরেস্তা হইতে অন্য 
েরেস্তাগ্স পরিবর্তন এবং বাজেট 
বন্গান বা কোন কম্মচারীর বিশেষ 

যোগ্যতা সম্বন্ধে বিবেচনা স্থল না 
থাকিলে স্থায়ী ভাবে এক সেরেস্তা 
হইতে অন্য সেরেস্তায় পরিবর্তন । 
আবশ্যক স্থলে তহশীল পিয়নের সহিত 
অফিস পিয়নের পরিবর্তন । 
নাবতীয় কম্মমচারীকে স্বীয় এলাকা 
শধো পরিবত্তন। 
[মাহরের গার্ড ও লিটারেট গাডদিগকে 
নিজ এলাকা হধ্যে পরিবর্তন । 

২1818 ন্তিং তারিখের মেমো 

আনুগায়ী শিক্ষকগণের পরিবর্তন । 

১৬০ 

প্রথম শ্রেণীর 
অভিরিত্তদ ক্ষমতা 

পরিবর্তন 

বিশেষ শ্রেণীর 
অতিরিক্ত ক্ষমতা 

পৰিবস্তন 



প্রশাসন কেন্দ্র সংগঠন ও পনগঠন 

প্রথম শ্রেণীর বিশেষ শ্রেণীর 
বিষয় দ্বতীয় শ্রেণীর ক্ষমতা অতিরিত্ত* ক্মতা অতিরিত্ত ক্ষমতা 

৪। দণ্ড দণ্ড দেশ দ 
(ক) বিভাগীয় আফিস অসততা ও কত্ব্য কাধ্য সম্পকে: 

অবাধ্যতা কি অবহেলা হেতুভে সব্ব- 
শ্রেণীর আমলা কম্মচারীকে সস্পেণু 
ও অনধিক এক মাসের বেতন 
পরিমাণ জরিমানা করিতি পারিবেন 
এবংধে সমুদয় কাধ্যকারকের নিয়োগ 
তাহাদিগের ক্ষমতায়ত্ব তাহাদিগকে 
প্রসিডিং মলে অবসর করিতে 
পালিবেন। 

ঞ্ে 

(খ) তহশীল 
অসততা ও ক্তধ্য কার্য সম্পকে 
অবাধ্যতা কি অবহেলা হেততে 
ইন্সপেক্টার ব্যতীত সব্বশ্রেণীর 
কম্মচারীকে সস্পে ও অনধিক 
এক মাসের বেতন পরিমাণ জরিমানা 
করিতে পারিবেন এবং যে সমুদয় 
কার্যকারকের নিয়োগ ভাভাদিগের 
ক্ষমতায়ত্ব তাহাদিগকে প্রসিডিং মূলে 
অবসর করিতে পারিবেন । 

(গ) বনঝ্খর ৩ বাল্টমস, এ 

(ঘে) পুলিশ ইন্সপেক্টার ব্যতীত অনাঞ অনিবাখ। 
কারণে অনধিক গ্রক মাসের বেতন 
পয্যন্ত জরিমানা বা সস্পেশ্ড করিতে 
পারিবেন কিনব অনতিবিলঘ্ধে তদ্বিষয় 
পুলিশ অফিসে রিপোর্ট করিতে হইবে । 

(ঙ) শিক্ষা « শিক্ষা বিভাগের ২1৪1 8৫ ন্সিং 
তারিখের মেমো অনুযায়ী । 

(চ) চিকিৎসা চিকিৎসা বিভাগের নিদ্দেশ অনুসারে । 

৫। ব্যয় মঞ্জরী ব্যয় মঞ্জরা বায় মঞ্জরী ব্যয় মঞ্জরী 

(ক) বিভাগীয় অফিস বাজেট বন্ধানী সাধারণ ও বিশেষ 
ব্যয়ের বিল মঞ্জর। এসিস্টেল্ট 
ম্যাজিষ্ট্রেট, কালেকটার, পুলিশ 
রেভিনিউ ও ফরেশ্ট ইন্সপেকটার 
ব্যতীত যাবতীয় কশ্মচারির ভাত্তার 
বারদারীর বিল মঞ্জর এবং স্বীয় ও 
উল্লিখিত এসিস্টেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট 
প্রভৃতি কশ্মচারীগণের বিল ডায়রী- 
সহ . প্রতিস্বাক্ষর জন্য সংসুম্ট 
ডিপাটমেন্ট বা অফিসে প্রেরণ । 

১৬ 



(খ) 

ঞ) 

(ঘ) 

$ঙ) 

(5) 

(ছ) 

জ) 

ঝি) 

বিষয় 

তহশীল 

বনকর ও কান্টমস, 

পুলিশ ও মিলিটারা 

শিক্ষা 

চিকিগুস। 

জেইল বিভাগ 

বাজে বিল 

পঞ্রে) জ্টেশনারী 

রাজগী ভ্রিপরার সরকারী বাংলা 

দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতা 

এঁ 

এ 

সি 

এঁ 
(মিলিটারী বিভাগের নিদ্দেশাধীনে)। 

এ 

(শিক্ষা বিভাগের বিশেষ নিদ্দেশাধীনে) 
এ 

(চিকিৎস। বিভাগের বিশেষ নিদ্দেশাধীনে) 
এ 

(জেহল বিভাগের বিশেষ নিদ্দেশাধানে) 

বাজেট বঙ্ধানের প্রতি লঙ্গ্য রাখিয়া 
এক ক।য্যে একশত টাকা পধ্্যন্ত 
মেরামত ব্যয়ের এস্টিমেট ও খিল 
মঞ্জর (এক অফিস বা এক কাধয্যে 
ব্যধহাত একাধিক গৃহের মেরামত 
এক এক কার্যা বলিয়া গণ্য হইবে) 

বাজেট বন্ধান অনুসারে বাজে বিল 
পাশ কিন্তু নিশ্নলিখিত দ্রব্য সমূহের 
কোন একটির জন্য ২০ টাকার 
আঁধক ব্যয় করিতে পারিবেন না: 

(১) কারখানার যন্ত্রাদি। 
(২) আসবাব। 
(৩) জরিপ ন্ত্। 
(8) অন্যবিধ যন্ত্র। 

(৫) গুহসভ্ভার সরঞাম। 

বজেট বন্ধানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
প্রচলিত নিয়মাধীনে সব্র্ববিধ 
স্টেশনারীর ব্যয় মঞ্জর, মূল্যবান 
স্টেশনারী যথা :-- 

ফাউন্টেন পেন হত্যাদির কোন 
একটির জন্য ১০ টাকার অধিক 
ব্যয় করিতে পারিবেন না। 

১৬৭ 

প্রথম শ্রেণীর 
অতিরিত্তদ ক্ষমতা 

বাজেট বন্ধান থাকিলে 
মতন ৫০. টাকার 

এস্টিমেট ও বিল 
মঞ্জর (এক বৎসরের 
জন্য তাহারা উদ্ধা 
আফিসের অনুমোদন 
ব্যতীত ১০০২ টাকার 
অধিক ব্যয় করিবেন 
না।) 

একটি দ্রব্যের জন্য 
২৫২ টাকা। 

মল্যবান স্টেশনারীর 
জন্য অনধিক ১৫২ 

টাকা ব্যয় করিতে 
পারিবেন । 

বিশেষ শ্রেণীর 
অতিরিত্ত ক্ষমতা 

বাজেট বন্ধান থাকিলে 
এক কাধের জন্য 
১৫০ ঢাকা পধ্যন্ত 
মেরামত ব্যয় ও 
১০০ টাকার এস্টি- 
মেট ও বিল মঞ্জর। 
(এক বৎসরের মধ্যে 
মতন কার্যের জন) 
তাহারা উদ্ধ আফি- 
সের অনুমতি ব্যতীত 
২০০ টাকার অধিক 
বায় করিবেন না। 

একটি দ্রব্যের জন্য 
৩০ টাকা । 

মূল্যবান স্টেশনারীর 
জন্য অনধিক ২০২ 
টাকা ব্যয় করিতে 
পারিবেন। 



৬। 

৭। 

৮। 

বিষয় 

প্রশাসন কেন্দ্র সংগঠন ও পনগঙন 

দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতা 

বন্দোবস্ত ও বিবিধ* বন্দোবস্ত ও বিবিধ 

আইনতঃ ক্ষমতা 

আপীল 

(ক) অনধিক ১০২ দ্রোশ অনাবাদী ও 
২ দ্রোণ আবাদী ভূমি উদ্বাকর্ে এ 
বৎসর ম্যাদে জোত বন্দোবস্ত প্রদান । 
(খ) রাজস্ব বিভাগের আইন অনুসারে 
স্ব স্ব বিভাগে জরিপ বন্দোবস্ত 
কঙ্মচারির ক্ষমতা পরিচালন 
(গ) বাষিক ২০০২ টাকা পধ্যস্ত 
জমার আবখবকারী বনকর প্রভৃতি 
বাজে মহালের হজারা বন্দোবস্ত 
মঞ্জর। (ঘ) আপন আপন বিভাগের 
জরিপ ও বন্দোবস্ত সংক্রান্ত খরচ 
আদায়, (ঙ) সংশিত মূলে খাস 
খরিদা সব্বশ্রেণীর জোতের প্রাপ্য 
নালিশী, গয়ের নালিশী সব্ববিধ দাবী 
নিম্নলিখিত (জ) প্রকরণের 
শিধানাধীনে আদায় পৃব্বক সেই ভূমির 
খাস মুত্তি প্রদান। (চ) অনধিক 
৫. দ্রোশ জোত ভূমির ইস্তাফা মঞ্জর 
(ছ) এক ক্ষেত্রে ৫০২ টাকা পধ্যন্ত 
নাজাই বাদ দেওয়া। (জ) দাবা 
আদায়ের সুবিধার নালিশী বা বে- 
নালিশী দাবীর দায়াকত সুদের 
অদ্ধেক এবং সম্যক জের সুদ মাপ 
কিন্তু একক্ষেত্রে এরূপ মাপের পরিমাণ 
৩০. টাকার অধিক হইলে রাজস্ব 
বিভাগের অনমোদন গ্রহণ করিবেন । 

আইনানুযায়ী কালেক্টারের যাবতীয় 
ক্ষমতা পরিচালন। 

১৬৩ 

প্রথম শ্রেণীর 
অতির্িত্ত ক্ষমতা 

বন্দোবস্ত ও বিবিধ 

৩০০২ বাষিক জমা 
বিশিষ্ট আবকারী 
বনকর প্রভৃতি বাজে 
ইজারা বন্দোবস্ত 
মজ্জর। 

এক মেতে ২১০০), 

টাকা পয্যন্ত নাজাই 

বাদ দেওয়া । 

এক ক্ষেত্রে ৫০২ 

টাকা পথ্যন্ত স্দ 
মাপ। 

বিশেষ শ্রেণীর 
অতিরিক্ত ক্ষমতা 

বন্দোঝজ্ত ও বিবিধ। 

আবাদি ৫. দ্রোণ 
ভূমি উদ্ধকল্পে ৭ 
বৎসর ম্যাদে জোত 
বন্দোবস্ত । 

৫০০২. টাকা বাষিক 
জমা বিশিষ্ট আধ- 
কারী বনকর প্রভৃতি 
বাজে ইজারা বন্দো- 
বস্ত মঞ্জর। 

অনধিক ১০. দ্রোণ 
জোত ভূমির ইস্তাফা 
মঞ্জর। একক্ষেন্ে 
২০০ টাকা পর্যন্ত 
নাজাই বাদ দেওয়া। 
একক্ষেত্রে ৭৫ টাকা 
পথ্যন্ত সদ মাপদেওয়া 
এবং ৫০২ ট্রাকা 

পথ্যনস্ত দাবী মাপ। 

সেকেণ অফিসার- 
গণের আদেশের বি- 
রুদ্ধে ডিপার্টমেন্টাল 
বিষয়ে ও ক্ষমতা- 
প্রাপ্ত হইলে আইনা- 
নূসারী আপীল 
নিশ্পভি করিতে 
পারিবেন। 



রাজগী ভ্রিপূ্রার সরকারী বাংলা 

নিদর্শন--৪০ 

বহিরাগত শরণাথীগণের মধ্যে রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাসে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণকে সুযোগ প্রদানের জন্য কমিটি গঠন 

9. 9.1. 11911158 

নং ২৪৫ 

আদেশ 

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ভ্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য 
স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববম্মা বাহাদুর কে, সি, এস্, আই, এলাকে স্বাধীন ত্রিপূরা, 

রাজধানী আগরতলা, ইতি। সন ১৩৫০ শ্ভ্রিপূরাব্দ, তারিখ ২৯শে চৈন্র। 

যেহেতু এপক্ষের গোচরীভূত হইয়াছে যে বিভিন্ন স্থান হইতে অধুনা আগত বিপন্ন লোকদিগের মধ্যে 
অনেকে এরাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছে এবং যেহেতু এইরূপ ইচ্ছুক ব্যক্তিগণকে 
এ রাজ্;র স্থায়ী বাসিন্দা করিবার জন্য সত্বর বন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যক, 

অতএব আদেশ হইল যে 

উপরোক্ত উদ্দেশো নিশ্নলিখিত ব্যক্তিগণ দ্বারা এক কমিটি নিযুক্ত করা যায় : 

১। মান্যবর রাজাসাহেব শ্রীযৃত রাণা বোধজঙ্গ বাহাদুর, স্থায়ত্বশাসন গং বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী, সভাপতি । 

২। ঠাক্র শ্রীযুত কামিনীকমার সিংহ, রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। 

। শ্রীযৃত শশাঙ্কভূষণ রায়, এম, এ, সদর মেজিস্ট্রেটু। 

৪। মহারাজকমার শ্রীলশ্রীমান হেমন্তকিশোর দেববশ্মা বাহাদুর, বি, এ, এসি, কালেকটার। 

৫! শ্রীযুত জনেশকমার ভত্রাচার্যয, এরম, এস, সি, সেক্রেটারী শিক্ষা বিভাগ 
ইতি 

নিদর্শন--৪১ 
রাজভা বা প্রিভি কাউল্সিল গঠন 

3. 3.1.1701711গ9 

নং ২৫৬ 
রোবকারী 

চি 

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুভ' ভ্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য 
স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববম্্মা বাহাদুর, কে, সি, এস্, আই, এলাকে স্বাধীন ভ্রিপুরা, 

রাজধ।নী আগরতলা, ইতি। সন ১৩৫১ ভ্রিপূরাব্দ, তারিখ ৭ই জ্যৈষ্ঠ । 

যেহেতু এপক্ষের ১৩৪৯ শ্রিপুরাব্দের ১লা বৈশাখের শাসন সংস্কার বিষয়ক ১৬২ নং ঘোষণানুযায়ী 
ত্রিপুরা রাজ্যের সৃশৃঙ্খল শাসন ও বিচার কার্য এপক্ষের সহায়তাকল্পে রাজসভা বা প্রিভি কাউন্সিল মন্ত্রণা 
সভা অবিলম্বে গঠন রুরা আবশ্যক । 

১৬৪ 



প্রশাসন কেন্দ্র সংগঠন ও পুনগঠন 

২। অতএব এতদ্বারা নিশ্নলিখিত সদস্যগণ দ্বারা আপাততঃ এক বগুসরের জন্য রাজসভা বা ,প্রিতি 
কাউন্সিল গঠন করা হইল। 

সদসাগণ 

মহামান্যবর মহারাজকমার শ্রীল্বীযৃত ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববশমা বাহাদুর 
মান্যবর রায় শ্রীযৃত জ্যোতিশ্চন্দ্র সেন বাহাদুর, বি. এ 
মান্যবর রাজা রাণা শ্রীযুত বোধজজ বাহাদুর 
রায় দেওয়ান শ্রীযৃত কমলাপ্রসাদ দত্ত বাহাদুর, এম, এ, বি, এল 
দেওয়ান শ্রীযূত বিজয়কমার সেন বাহাদুর, এম, এ, বি. এল 

, লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাণা শ্রীযুত বোধজঙ্গ বাতাদুর, এম, বি. ই, এম, দি 
লেফ্টেন্যান্ট শ্রীযুত খগেন্দ্রন্দ্র নাগ, এম, বি. ই, বার এট্ল 
উজির' ঠাকুর শ্রীযুত কমলকৃষ্ণ দেববঙ্্মী 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীৃত রামক্ষ তকতীথ' 
মুন্সি শ্রীযুত আব্দল আজিজ, উকীল 
মৌলবী শ্রীযূত আব্দল মৃুখির মজুমদার, কৈলাসহর 
শ্রীযৃত হরিদাস ভট্টাচার্য্য 

রাজসভার সদস্যগণ রাজসভাভ্ষণ আখ্যায় অভিহিত হইবেন এবং বিশেষ দরবারী বলিয়া গণ্য হইবেন। 

আগামী মহানবী দরবারে তাঁহারা শপথ গ্রহণ করিবেন। 

৩। এই সভার সভিত নিশ্নলিখিত পরামর্শ কগণ সংশ্লি্ট থাকিবেন। 

পরামশকগ ণ 

»*. শ্রীযৃত রামকমার দেববশমা । শ্রীযৃত চারু সন্দার। এতদ্ব/তীত প্রয়োজন মতে পরামশের জন্য কোনও 
বিশিষ্ট উকিল কি ৭০০4০ কে আহ্বান করা যাইবে । 

রাজসভার পরামর্শ কগণও বিশেষ দরকারী বলিয়া গণ্য হহবে। 

৪। এপ্রক্ষের আদেশে যে যে গুরুতর বিষয় রাজসভায় আলোচনার জন্য প্রেরিত হইবে সেই সেই 

বিষয় উত্ত* সভা আবশ্যকস্থলে পরামর্শকগণের অভিমত গ্রভণ করিয়া আলোচনা ক্রমে এপক্ষ সদনে তাঁহাদের 

অভিমত উপস্থিত করিবেন। 

৫। প্রতি মাসে সাধারণতঃ দুইবার উদ্ড্রয়ান্ত প্রাসাদে এই সভার অধিবেশন হইবে । সোমবার পৃব্বাহ, 
১১-৩০ মিনিটের সময় সাধারণতঃ সভার কার্য আরম্ভ হইবে। তৎ্পূব্রবে অথবা সভার কাধ্যান্তে এপক্ষের 
সহিত সম্যগণের সাক্ষাৎ হইতে পারিবে । 

৬। সদসা বা পরামর্শকগণ প্রতিবমে অন্ততঃ অদ্ধেক সংখ্যক অধিবেশনে উপস্থিত খাকিবেন। 

৭। সাতজন সদস্য উপস্থিত থাকিলেই সম্ভার কার্যা হইতে পারিবে । উপস্থিত সঙ্গসাগণ মধো একজন 

সভাপতি নির্বাচিত হইবেন । 

৮। রাজধানী আগরতলা ভিম্ন অন্যস্থান হইতে আগত সদস্য ও পরামর্শ কগণ তাহাদের প্রকৃত পাথেয় 

পাইবেন এৰং প্রতি- বর্ষান্তে এপক্ষের আদেশে তাঁহাদের তন্খা ধার্য হইবে। 

৯। রাজসভার প্রণালী সম্পকিত নিয়মাবলী এপক্ষের স্বতন্ত্র আদেশে প্রচারিত হইবে। 

১৬৫ 



রাজগী ভ্রিপূুরার সরকারী বাংলা 

১০। র্লাজসভা বা প্রিভি কাউন্সিলের নিশ্নলিখিত ৫ জন সদস্য দ্বারা খাস আদালতের নিম্পতি র 
বিরুদ্ধে আপীলের পক্ষাপক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে এপক্ষ সদনে অভিমত প্রদান জন্য একটি ব্যবহারিক কমিটি 
(8৫10191 0010111৩০ ) গঠিত হইল । এই কমিটির কার্য প্রণালী বর্তমান প্রচলিত প্রিভি কাউন্সিল এবং সাক্ষাৎ 
আপীল সংক্রান্ত বিধি বা ১৩২৬ রিং সনের ১ আইন অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হইবে । আবশ্যক হইলে উক্ত বিধি এপক্ষের 
বিশেষ আদেশে সংশোধিত হইবে । 

সদস্য। 
মহামান্যবর মহারাজকমার শ্রীলশ্রীযৃত ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববশমা বাহাদুর 
মান্যবর শ্রীযৃত রায় জ্যোতিশ্চন্দ্র সেন বাহাদুর 
মান্যবর রাজা রাণা শ্রীযূত বোধজঙ্গ বাহাদুর 
রায় দেওয়ান শ্রীযৃত কমলাপ্রসাদ দত্ত বাহাদুর, এম, এ, বি, এল 
লেফটেন্যান্ট শ্রীযৃত খগেন্দ্রচন্দ্র নাগ, এম, বি, ই. বার এট্ল, চিফ জাম্িস 
দেওয়ান শ্রীযুত বিজয়কমার সেন বাহাদুর, এম. এ. বি, এল 

১)। অনন্য তিন জন সদস্য উপস্থিত থাঝ্জলেই এই কমিটির কার্য হইতে পারিবে । ব্যক্তিগতভাবে 
যাহার নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা কমিটিতে উপস্থিত হইবে তিনি সেই মোকদ্দমার সওয়াল জবাব শুনিতে 
পারিবেন না। 

১২। শান্ত্রী পরিষদের সেক্রেটারী রাজসভার এবং তদন্তগগত ল্মিটির সেক্রেটারী স্বরাপে কাধ্য করিবেন। 

নিদর্শন--৪২ 

প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ: ন্লাণা বোধজং বাহাদুর 

3.3. ৫. 1৬12111/99 

৪ 10.5| 

নং ২৮৪ 

আদেশ 

দরবার বিষম সমর বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীষুক্ত ভ্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক: 
স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববহ্্মা বাহাদুর, কে, সি, এস, আই, এলাকে স্বাধীন শ্রিপুরা, 

রাজধানী আগরতলা, ইতি, সন ১৩৫১ ত্রিপুরা, তারিখ ৮ই মাঘ। 

প্রধানমন্ত্রী মান্যবর রায় শ্রীযৃত জ্যোতিশ্চন্দ্র সেন বাহাদুর শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন চলিত মাসের 
৭ই তারিখ সরকারী ক্যার্গা হইতে অবসর গ্রতণ করায় 

আদেশ হইল যে-- 

স্বায়ত্ব শাসন, শিক্ষা গং বিভাগসম্হের ভারপ্রাপ্ত অন্যতম মন্ত্রী এবং একটিং প্রধানমন্ত্রী রাজসভা- 
ভ্ষণ মান্যবর রাজা রাণা শ্রীযৃত বোধজঙ্গ বাহাদুরকে অদ্যকার তারিখ হইতে প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুস্ত করা 
যায়। তপ্প্রতি ন্যস্ত কাার্য্যভার এবং তদীয় ক্ষমতাদি পথক আদেশে প্রচারিত হইবে, ইতি। 

২১৬৩ 



প্রশাসন কেন্দ্র সংগঠন ও পুনর্গভন 
নিদশন--৪৩ 

রাজ্যঙ্ববের জি. বি. ই উপাধিলাতে আনন্দপ্রকাশ 

ভ্রিপূরা চ্টেট গেজেট 

রাজধানী আগরতলা 

(বিশেষ সংখ্যা) 

১৩৫৫ গ্রিপুরাব্দ; ২১শে পৌম, শনিবার 
চতুশ্চত্বারিংশ ভাগ পৌষ বিশেষ সংখ্যা 

স্ান্্রী পরিষদ আফিস 

শেশো নং ৬ 

নববষের ১৯৪৬ খীস্টাব্দ. উপাধি প্রদান উপলক্ষে শ্রীত্রীযৃত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর 0.8... উপাধিতে 
ভূষিত হইয়াছেন। রাজ্যেশ্বরের এই সম্মান লাশ্তজনিত আনন্দ প্রকাশাথ এ রাজা ও জমিদারীর আফিস, আদালত 
ও বিদ্যালয়াদি শ্রীশ্রীযৃীত সরকারী যাবতীয় প্রতিষ্ঠান এক দিবসের নিমিন্ত আগামী ১৩শে পৌস সোমবার 
বন্ধ থাকিবে। 

এ রাজ্যের ও জমিদারীর মফঃস্বলস্ত বিভাগ সমূহে এই আদেশ পব্বাহে, পাইলে সেই দিবস এবং 
অপরাহে পাইলে তৎ পরদিবসের নিমিত্ত তথাকার আফিস, আদালত ও বিদা।লয়াদি বন্ধ খাকিবে, ইতি. সন 
১৩৫৫ ভ্রিপুরাব্দ, তারিখ ২১শে পৌষ। 

শীক্লিবেনীকান্ত গুপ্ত শ্রীরাণা বোধজঙ্গ 
সেক্রেটারী সভাপতি (প্রেধানমন্ত্রী) 

₹১। ৯। ১৩৫৫ ন্ত্রিং 

নিদর্শন--৪৪ 
রাজা রাণা বোধজং বাহাদুরের মৃত্যুতে তৎস্থলে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ 

13. 3.1. 1৬10101109 

২ ৩৫৭, 

রোবকান্ী 

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ভ্রিপূরাধিপতি কর্নেল হিজ হাইনেস্ মহারাজ 
মাণিক্য সার বীরবিক্রম কিশোর দেববশ্মা বাহাদুর জি, বি. ই, কে, সি. এস, আই, এলাকে 
স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি। সন ১৩৫৬ বিপরান্দ তারিখ ২৫শে অগ্রহ্থায়ণ। 

যেহেতু এপক্ষের প্রধানমন্ত্রী মান্যবর রাজাসাতেব রাণা বোধজজ বাহাদুরের পরলোকগমণে প্রধানমন্ত্রীর 
পরদে অচিরেই যোগা ব্যক্তি নিযুক্ত করা আবশ্যক, 

অতএব আদেশ হইল যে 

এতদ্বারা অদ্য হইতে লেঃ কর্ণেল মহামান্যবর মহারাজক্মার শ্রীলশ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববম্া 
বাহাদুরকে আপাততঃ এক বৎসর কালের জন্য এপক্ষেল প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করা যায়, ইতি-- 

১৬৭ 



নিদর্শন--8৫ 

রাজগী ভ্ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 

প্রধানমন্ত্রী মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববঙ্্মণের ক্ষমতা নিদেশ (কোরনামা) 

নং ৩৫৪ 

13. 3. 2. ৮2101098 

আদেশ 

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযূক্ত' শ্রিপূুরাধিপতি কর্ণেল হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য 
স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববম্মা বাহাদুর, জি, বি, ই,কে, সি, এস্,আই, এলাকে স্বাধীন ভ্রিপূরা, 

রাজধানী আগরতলা, ইতি। সন ১৩৫৬ শ্রিপুরাব্দ, তারিখ ৪ঠা পৌষ। 

এপক্ষের গত ২৫শে অগ্রহায়ণ তারিখের ৩৫১ নং রোবকারী দ্বারা লেঃ কর্ণেল মহামান্যবর মহারাজ- 
কমার শ্রীলশ্রীযূত ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববশ্্মা বাহাদুরকে এপক্ষের প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করা হইয়াছে। 
অশ্রাদেশ দ্বারা তাহার বেতন মাসিক মং ১,০০০২ টাকা ধার্য করা যায় এবং তথ্প্রতি অপিত বিভাগগুলির 
কার্য্য সম্পকে তাহার নিশ্নলিখিতরূপ ক্ষমতা নিদ্দধারণ করা যায়। 

১। মন্ত্রী পরিষদের প্রতি যে ক্ষমতা অপিত হয় নাই, প্রধানমন্ত্রীরণ তাহা থাকিবে না। 

২। নিম্নলিখিত বিষয়সমৃহের মীমাংসা মন্ত্রী পরিষদের ক্ষমতায়ন্ড হইলে পরিষদের, অন্যথা এপক্ষের 
আদেশ সাপেক্ষ হইবে । অবশিষ্ট যাবতীয় বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী স্বীয় অধীনস্ত বিভাগসমহ সম্পর্কে চুড়ান্ত আদেশ 
প্রদান করিতে পারিবেন । 

(ক) 

(খ) 
(গ) 
(ঘ) 
(৬) 
(চ) 
(ছ) 
(জ) 

(ঝ) 
(এ) 

১০০২ টাকা বা ততোধিক বেতনের কম্মচারী নিয়োগ, অবসর ও উন্নতি এবং উক্ত বেতনের 
কোন স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ স্ল্টি করা। 
বজেটের মেজর হেডসমহের এক নিদ্দিষ্ট গ্রপ হইতে অন্য গ্রপে খারিজ মঞ্জুরী । 
কোন বিশেষ কার্যের জনা বজেট বন্ধানের অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জর করা বা হাওলাত দেওয়া। 
৫,০০০ টাকা জমার অতিরিক্ত ইজারা বন্দোবস্ত মঙ্জর করা। 
কোন নৃতন আইন প্রণয়ন বা প্রচলিত আইন রহিত, পরিবর্তন বা সংশোধন । 
গুরুতর পলিটিক্যাল বিষয় এবং রাজ্যের সীমানা সংক্রান্ত বিষয়ে চুড়ান্ত মীমাংসা । 
১,০০০ টাকার অতিরিত্ত নাজাই দাবী বাদ দেওয়া। 
কোন নৃতন পরিকল্পনা মঞ্জরীর পুবের্ব কার্যে পরিণত করা বা কোন প্রচলিত নীতি পরিবর্তন 
করা। 
বাষিক এড্মিনিষ্ট্রেশন রিপোট' প্রচার করা। 
অন্য যে কোন বিষয় এপক্ষ কিম্বা মন্ত্রী পরিষদ বিশেষ আদেশ দ্বারা এপক্ষের বা মন্ত্রী 

পরিষদের আদেশ সাপেক্ষ বলিয়া নির্দেশ করেন । 

প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ ক্ষমতা 
৬ 

৩। মন্ত্রী পরিষদের সভাপতি স্বরাপে প্রধানমন্ত্রী বিশেষ ভাবে রাজোর শাসন সংরক্ষণ কায্যের জনা 
দায়ী থাকিবেন এবং তজ্ভন্য নিম্নলিখিত বিশেষ ক্ষমতা তিনি পরিচালন করিতে পারিবেন : 

(ক) 

(খ) 

গে) 

অন্যান্য মন্ত্রীবর্গের অধীনস্থ বিভাগসম্হের কার্যাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান লওয়া এবং মন্ত্রীগণের 
নিকট হইতে কোন সংবাদ সংগ্রহ করা। 
তাঁহার সৃবিবেচনানুযায়ী অন্য বিভাগসমৃহের যে কোন বিষয় বিবেচনার জন্য মন্ত্রী পরিষদে 
উপস্থিত করার জন্য আদেশ প্রদান করা । 
মৃন্্রী পরিষদের সভাপতি স্বরূপে এপক্ষের সহিত পন্ল ব্যবহার করা। 

১৬৮ 
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ঘে) রাজ্যের শাসন সংরক্ষণ বা পলিটিক্যাল বিভাগ সংসৃষ্ট কোন বিষয় একদা এপক্ষ ঘনপনে 
উপস্থিত করা। 

ডে) কেন মন্ত্রীর আদেশের বিরুদ্ধে প্রচলিত নিয়মান্সারে মন্ত্রী পরিষদে আপীল হইলে নিষ্পত্তির 
জন্য নিগনমানৃষায়ী কমিটি গঠন। 

চে) পরিষদে মতদ্বৈধ স্থলে নিজ সবিবেচনান্যায়ী অধিকাংশের মত কার্যে পরিণত না করিয়া 
এপক্ষ সদনে চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য বিষয়টি উপস্থিত করা। 

ছে) মন্ত্রীগণের মধ্যে যাহাতে সহযোগিতা ও সহানুভূতি বিদ্যমান থাকে তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা। 

নিদর্শন--৪৬ 

মহারাজ বারবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের পরলোকগমন সম্পর্কে ঘোষণা-পন্র 

মন্ত্রী পরিষদ আফিস 

১ নং ঘোষণা-পত্র 

গতকল্য রাশি ৮-৪০ মিনিটের সময় ভ্রিপুরেশ্বর কর্ণেল মহারাজ মাণিক্য বীরবিক্রম কিশোর দেববঙ্্মা 
বাহাদুর, জি, বি, ই, কে, সি, এস্,আই, রাজ্য ও রাজপরিবারবগকে শোকসাগরে নিমজ্ভিত করিয়া অনস্তধামে গমন 
করিয়াছেন। এই বিষাদময়ী ঘটনা উপলক্ষে মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের স্বগীয় আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান 
প্রদর্শনার্থ তাঁহার বয়সের সংখ্যানূসারে অদ্য সৃ্যাস্ত কাল পথ্যস্ত ৩৯টি তোপধ্বনি হইবে এবং অশৌচকাল 
পর্যন্ত প্রাসাদের উপরিস্থ রাজকীয় পতাকা অর্ধনমিত অবস্থায় রক্ষিত হইবে, এবং এ রাজ্য ও জমিদারীর আফিস, 
আদালত ও বিদ্যালয়াদি শ্রীশ্রীযৃুত সরকারী যাবতীয় প্রতিষ্ঠান অদ্য হইতে তিন দিবসের নিমিশু বন্ধ থাকিবে, 
ইতি। সন ১৩৫৭ শ্রিপরাব্দ, তারিখ ওরা জ্োষ্ঠ। 

শ্রীন্রিবেণীকান্ত গুপ্ত শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর দেববম্মা 
সেক্রেটারী সভাপতি প্রেধানমন্ত্রী) 

মন্ত্রী পরিষদ 

১৬৯ 
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নিদশন--৪৭ 

কাউন্সিল অব রিজেন্সি কত.ক রাজ্য ও জমিদারীর শাসনভার গ্রহণ সম্বন্ধে ঘোষণা 

পলিটিক্যাল বিভাগ 

ঘোষণা 

ভ্রিপুরেশ্বর মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর দেববশ্র্মণ মাণিক্য বাহাদুর পরলো কগমন করায় ভ্রিপুর রাজবংশের 
চিরপ্রচলিত কৃলাচারমতে বিষম-সমর-বিজয়ী পঞ্চশ্রীযুক্ত মহারাজ কিরাটবিক্রমকিশোর দেববমর্মণ বাহাদুর 
পিতৃপরিত্যক্ত সমগ্র শ্রিপুরা রাজ্য, সংসৃ্ট জমিদারী ও অন্যান্য সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সূত্রে মালিক দখলকার 
হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। উপরোক্ত বিবরণ বিগত ২রা জ্যৈষ্ঠ তারিখে সব্বন্র প্রচারিত হইয়াছে। 
মহাগৌরবান্বিত ভারতসমাট তাঁহাকে ভ্রিপূুরারাজ্যের অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন । পঞ্চশ্রীযুক্ত মহারাজ 
কিরীটবিক্রমকিশোর দেববশ্র্মণ মাণিক্য বাহাদুর স্বয়ং কার্যভার গ্রহণ করা সাপক্ষে তৎপক্ষে রাজগী ও 
জমিদারী সংক্রান্ত যাবতীয় কাধ্য পরিচালন জন্য মহামান্য সম্রাট প্রতিনিধির অনুমোদন মতে “কাউন্সিল অব 
রিজেন্সী” নামক একটি প্রতিনিধি-শাসন-পরিষদ নিযুক্ত হইয়া--অদ্য ১৩৫৭ ভ্ত্রিপ্রাব্দের ২২শে শ্রাবণ তারিখে 
রাজ্য ও জমিদারী প্রভৃতির শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন । 

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবী- প্রেসিডেন্ট 
মহামান্যবর শ্রীলশ্রীযুত মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববশর্মণ বাহাদুর--ভাইস প্রেসিডেন্ট 
মেজর শ্রীলশ্রীযৃত কমার বঙ্কিমবিহারী দেববঙ্রমণ বাহাদুর--সদস্য 
রাজ্যরত্ব শ্রীযূত সত্যব্রত মখাজি, এম্, এ তেব্সন) প্রধানমন্ত্রী--সদস্য 

অতএব এই সংবাদ রাজ্য ও জমিদারী মধ্যে সব্বন্র প্রচার করিবার নিমিস্ত এই ঘোষণাপন্রের প্রতিলিপি 
সংস্ষ্ট আফিস, বিচারালয় ও কার্য কারকগণ সমীপে প্রেরিত হয়, ইতি। সন ১৩৫৭ ভ্ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ২২শে 
শ্রাবণ । 

ব্রজেন্দ্রকিশোর দে'ববশ্মীা 
প্রধানমন্ত্রী 

১৩৫৭ শ্রিং, ২২শে শ্রাবণ তারিখে ভ্রিপূরা স্টেট গেজেটের বিশেষ সংখ্যায় প্রচারিত) 

নিদর্শন-”-৪৮ 
বহিঃরাস্ত্র বিভাগের ও ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর পদ রহিতকরণ 

০. 104 

[. 7৮. 206৬1 

মহারাণী রিজেন্ট 

আদেশ 
দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ভ্রিপুরাধিপতি হিজ হাইনেস্ মহারাজ" 'মাণিক্য 

কিরীটবিক্রমকিশোর দেববশ্ম্মা বাহাদুর পক্ষে রিজেন্ট হার হাইনেস্ মহারাণী শ্রীশ্রীমতী 
কাঞ্চনপ্রভা মহাদেবী, এলাকে স্বাধীন ব্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি । 

১৩৫৭ স্রিপূরাব্দ, তারিখ ২রা মাঘ 

যেহেতু এরাজ্যের বহিঃরাষ্ট্র 02781 ঠ&028) বিভাগ অতঃপর পৃথকভাবে পরিচালিত হওয়ার 
আর আবশ্যকতা দৃষ্ট হইতেছে না এবং এই বিভাগের যাবতীয় কার্যযাদি পলিটিক্যাল বিভাগ কর্তূক সুষ্ঠুরাপে 
পরিচালিত হইতে পারিবে বলিয়া এপক্ষের প্রতীতি জন্নিয়াছে। 

৪১৭০ 
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অতএব আদেশ করা যায় যে, 

এরাজ্যের বহিঃরাম্ত্র (28161181 4১015 ) বিভাগ এবং এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীপদ এতদ্বারা রহিত 
করা যায়। এই বিভাগ সম্বন্ধে যাবতীয় কার্যাদি অতঃপর মাননীয় শ্রীযুত প্রধানমন্ত্রী বাহাদুরের কর্ত ত্বাধীনে 
পলিটিক/যাল বিভাগ ক্তক পরিচালিত ও নিষ্পন্ন হইবে। 

প্রকাশ থাকে যে প্রশংসিত বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত গিরিজা শঙ্কর গুহ, এম্, এ, বি, এল্, ব্যারিম্টার-গ্যাট-ল 
মহাশয়- ভারত ভোমিনিয়নের (0০7900807 /5501101)) এবং ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতিতে এরাজ্যের প্রতিনিধিত্ব 
করিতে নিরত থাকিবেন, ইতি। 

নিদর্শন--৪৯ 

ভারতীয় ডোমিনিয়নের সহিত ত্রিপুরা রাজ্যের একত্রীকরণ উপলক্ষে চিফ কমিশনার মহোদয়ের অভিভাষণ 

শ্রদ্ধেয় অভ্যাগতমণ্ডলী এবং ভ্রিপুরা রাজ্যের অধিবাসীরৃন্দ,- 

ভারতের গভর্নর জেনারেল এবং শ্রীশ্রীযূত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের সম্গিমলিত সিদ্ধান্ত সাধিত ১৯৪৯ 
সনের ৯ই সেপ্টেঙ্গর তারিখে সম্পাদিত চূক্তিপত্রের প্রথম সত মতে এবং ভারত সরকারের নিদ্দেশানুযায়ী 
আজ হইতে ভ্রিপুরা রাজ্যের শাসনভার চিফ কমিশনাররূপে আমি গ্রহণ করিলাম। এ বিষয়ে যথারীতি বিজ্ঞপ্তি 
অদ্যকার গেজেটে প্রকাশিত হইবে। 

যে প্রতিহাসিক কারণাবলীর সম্মিলিত প্রভাবে ভারত সীমান্তশায়ী এই অতি প্রাচীন রাজ্য আজ 
শাসর্ন ও প্রজা সংরক্ষণ বিষয়ে ভারতীয় যুক্রাম্ট্রের সহিত একীভূত হইল তাহা আপনাদের সুবিদিত। 
মহামান্য উপমহামন্ত্রী শ্রীযুত সর্দার বল্লবভাই প্যাটেলের যে বাণী আপনারা এখনই শ্রবণ করিয়াছেন তাহাতেও 
সম্যকভাবে বির্ত হইয়াছে, সুতরাং আমি আর তাহার পুনরাবৃত্তি করিব না। এই অনন্যপূবর্ব মহাপরিবর্তন 

* আমাদিগকে যে অজ্ঞাত ও বিশাল সন্তাবনাপূর্ণ ভবিষ্যতের দ্বারপ্রান্তে উপস্থাপিত করিয়াছে আজ হইতে তাহারই 
অভিমুখে আমাদের সম্মিলিত দৃষ্টি প্রসারিত করিবার দিন.আসিয়াছে। আমাদের যাল্রাপথ দুরূহ ও সমস্যাসঙ্কল 
হইতে পারে, অভিষ্ঠতা, জনবল এবং অর্থসম্পদের পাথেয়ও নিতান্ত পরিমিত অথচ অবশ্যসম্পন্ন দায়িত্বের 
পরিমাণ স্রহৎ। এই অভিযানে আপনাদের পথপ্রদর্শক হইবার গুরুভার দায়িত্ব আজ আমার উপর ন্যস্ত 
হইয়াছে। স্বীয় যোগ্যতা এবং সামর্থ্যের সীমা সম্বন্ধে একান্ত সচেতন হইয়াই আজ আমি আপনাদের সমক্ষে 
এই দায়িত্ব গ্রহণ ঝরিতে উপস্থিত হইয়াছি। আমার একমাল্র ভরসা, আপনাদের সম্মিলিত শুভ কামনা, একাগ্র 
সহযোগিতা এবং করুণাময় বিধাতার আশীর্বাদই আমাকে এই দুব্বহ ভার বহন করিবার শক্তি যোগাইবে। 
আমাদের এই প্রচেস্টা ফলবতী করিতে আমার সামান্য শক্তি যদি বিন্দূমান্ত্ও সহায়তা করে, তাহা হইলে 
আমার সমস্ত প্রয়াস একাস্ত সার্থক গণ্য করিব। 

আগরতলা, 
১৫ই. অক্টোবর, ১৯৪৯ ইং. 2 
(২৮। ড। ১৩৫৯ শ্রিং) র শ্রীরণজিৎক্মার রায় 
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পদীকা 

বাব দীননাথ সেন মহাশয় তৎকালে বাংলার শিক্ষাজগতে ও বঙ্গদেশের প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষা বিভাগে স্থনামধন্য 

ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মান্র তিন-চার মাস কাল ভ্ত্রিপুরার রাজমন্ত্রী ছিলেন। 

সংসার বিভাগ সরাজপ্রাসাদের সংস্ষ্ট 11985610914 16901077611. 

বাংলার নাট্যজগতের স্বনামধন্য অভিনেতা নরেশ মিন্সের পিতা। 

মহারাজকমার সমরেশচম্দ্র দেববন্মা। 

বহাল স্থায়ী । 

বরতরফ --বরখাস্ত 

সান্তা _58110৬/01106. 

আফিস হায়ে-আফিসসম্হে 

ঢাকা জেলার তেওতা গ্রাম নিবাসী রায় বাহাদুর উমাকাস্ত দাস মহাশয় বজদেশে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে থাকা সময়ে ত্রিপুরা 
রাজ্যের এসিষ্ট্যান্ট পলিটিক্যাল এজেন্টরাপে নিষুক্ত হইয়া রাজা সম্বন্ধে অভিজতা লাভ করেন। অতঃপর তিনি মহারাজ বীরচন্দ্র 
কত,ক ১৮৯০ ইং সনে মন্ত্রীরূপে নিষৃক্ত হইয়া ১৮৯২ সনের মাঝামাঝি পথ্স্ত কার্য রত থাকিয়া স্থীয় স্থায়ী কা প্রত্যাবর্তন 
করেন। তথা হইত পেলন্সন গ্রহণের পর, তিনি প্নরায় উপরোত্র আদেশমূলে রাজমন্ত্রী পদ গ্রহণ করেন ও ১৯০৫' সনের 
মধ্যবতী সময়ে কা পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া যান। কিন্তু মহারাজ রাধাকিশোরের বিশেষ অনরোধে তিনি 
পূনরায় (৩য় বার) রাজমন্ত্রীর কাষে রত হইয়া ১৯০৭ হইতে ১৯০৮ সন পর্যত্ত গ্রিপরায় কার্য্যরত ছিলেন। 

কলিকাতা নিবাসী বাবু রমপীমোহন চট্টোপাধ্যায় যহাশয় ব্রিপূরায় আগমনের পৃৰে কলিকাতা কর্পোরেশনের কালেকটর পদে 
নিষৃক্ত ছিলেন। এই সময়ে ভ্রিপূরার রাজমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের উপযৃত্ত জনৈক যোগ্যব্যন্তিতর অন্সন্ধানের জন্য মহারাজ রাধা- 
কিশোর কতক অনুরুদ্ধ হইয়া রবীন্দ্রনাথ রমণীবাবুর নাম প্রস্তাব করেন। কর্পোরেশন হইতে বিদায় গ্রহণ পর্বক রমলীমোহন 
্রিপুরায় আগমন পূর্বক প্রায় পনের মাস কাল রাজমস্ত্রীর পদে নিষক্ত থাকিয়া পূনরায় স্বীয় কার্ষে প্রত্যাবর্তন করেন ও কগো- 
রেশনের ভাইস চেয়ারম্যান পদে উন্নীত হন। তিনি মহ দেবেন্দ্রনাথ কতৃক সম্পাদিত শান্তিনিকেতন ট্রাষ্ট বোর্ডের অন্যতম 
ট্রা্টি ছিলেন। এই প্রসঙ্গ “রবীন্দ্রনাথ ও স্রিপূরা”' গ্রন্থে সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে । 

রাজপরিবারভুজ্ত ব্যজিগণ নিদিষ্ট মাসোহারা প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে উচ্চ রাজকার্ষে নিষুৃক্ত ব্যক্তিগণ তদতিরিস্তু 
ভাবে 'বেতনে'র পরিবর্তে “'তন্ধা" গ্রহণ করিতেন --যদিও উভয় শব্দই সমার্থক। 

রায়বাহাদুর জ্যোতিশ্চম্দ্র সেন যশোহর জেলার সপ্রসিদ্ধ কালিয়ার সেন বংশে জন্ুগ্রহণ করেন। বঙীয় প্রাদেশিক সরকারে এডি 
সন্যাল ম্যাজিস্ট্রেটরূপে কার্ষের সময় তিনি মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর পর নবগঠিত “শাসন পরিষদের” আইস প্রেসিডেন্ট 
নিষুত্তত হইয়া পরবর্তী সময়ে প্রথমবার রাজমন্ত্রী রাপে ও দ্বিতীয়বার মন্ত্রীপরিষদে প্রধানমন্ত্রী রূপে জতি প্রশংসার সহিত রাজক।ষ 
পরিচালনা করিয়া ১৩৫১ শ্লিং সনে অবসর প্রহণ করেন। 
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নিদশন--১ 

সরকারী কর্মচারীগণের বিদায়ের নিম্মমাবলী 

9৫. 8. 0০. 1060 

11110201 1095১ 
[96৬21 

নং ৪৯ সেহা 

নিত কাছারী এলাকে রাজগী পব্বত ভ্রিপূরা হুজুর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর 
ইতি সন ১২৮৩ ভ্ত্রং তারিখ ২২শে আশ্থিন। 

এসরকারী কাধ্যকারক ও চাকর।নকে বিদায় দেওয়া সম্বদ্ধে এইক্ষণ যে নিয়ম প্রচলন আছে তাহা 
সংশোধন ক্রমে বিধিবদ্ধ করা আবশ্যক সে মতে নিম্নলিখিত মতে তাহা বিধিবদ্ধ করা গেল। 

১। প্রত্যেক কার্/কারক ও চাকর২ একাদিক্রমে ১১ মাস কার্য করিলে স্ত্বীয় স্্ীয় বেতন সহ ১ এক 
মাসের জন্য বিদায় পাইতে পারিবে কিন্তু তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার স্বীয় কর্তব্য কার্য অন্য দ্বারা সুচাররাপে 
সম্পাদন হওয়া সম্ভব না থাকিলে ও এ ব্যক্তি ভালরূপ স্থীয় কর্তব্য সম্পাদন করা প্রকাশ না থাকিলে বেতন 
সহ বিদায় পাইতে স্বত্ববান থাকিবে না। 

২। কোন কার্যকারক কিম্বা চাকর ইচ্ছা করিলে ৫1০ মাস অন্তে ১৫ দিবসের তরে গ্ররূপের বিদায় 
প্রাপ্ত হইতে পারিবে। 

* ৩ কোন কার্যকারক কি চাকর অনুগ্রহের বিদায়ত পাইয়া বিদায়ের ম্যাদ মধ্যে স্ত্ীয় ঝায্যে পুনঃ 
উপস্থিত না হইলে উপস্থিত হইতে যে কাল্লবিলগ্ব হয় এ বিলম্বকালের বেতন পাইবার স্বত্ববান থাকিবে না কিন্তু 
কোন কংয্যকারক কি চাকর উপরিস্থ কার্যকারককে না জানাইয়া উপস্থিত হইতে বিলম্ব করিলে ও এ বিলঙ্গছের 
বিশেষ হেতু দর্খাইতে না পারিলে তাহার অনুগ্রহ কালের বিদায়ের বেতন সরকারে জব্দ হইবে। 

৪। কেন কার্যকারক কি চাকরের নিতান্ত প্রয়োজনবশতঃ কোন বিদায় নেওয়া আবশ)ক হইলে ১ 
বৎসরের মধ্যে বেতনের চতুর্থাংশের একাংশ বেতন সহ একমাসের নিমিস্ত এ' রূপের বিদায় পাইতে পারিবে। 
ও এ ১ মাস এক বগসরের মধ্যে এক সময়ে কি দুই সময়ে গ্রহণ করিতে পারিবে । 

৫। কোন কার্যকারক কি চাকর অনুগ্রহের বিদায় পাইয়া বিদায়ের ম্যাদ মধ্যে স্বীয় কাধ্যে পুনঃ 
উপস্থিত না হইলে উপস্থিত হইতে যে কাল বিলম্ব হয় এ বিলম্বকলের বেতন পাইবার স্বত্ববান থাকিবে না 
কিন্ত কোন কার্যকারক কি চাকর উপরিস্থ কার্যকারকে না জানাইয়া উপস্থিত হইতে বিলম্ব করিলে ও এ 
বিলঘ্বের বিশেষ হেতু দর্খাইতে না পারিলে তাহার অনুগ্রহকালের সিমি বেতন সরকারে জব্দ দির 

৬। কোন কার্যকারক কি চাকর ব্যামবশতঃ বিদায়৪ গ্রহণ যা বাধ্য হইলে একাদিক্রমে ৬ মাসের 
নিমিত্ত অর্ধেকে অথবা তিন অংশের এক অংশ বেতন সহ বিদায় পাইতে পারিবেন কিন্তু ব্যাম সম্বন্ধে ডাক্তার 
সাহেবের অথবা তাহার অনুপস্থিতিতে এ সরকারের নিযুক্তিয় প্রধান কবিরাজের সার্টিফিকেট ব্যতীত এ রূপের 
বিদায় পাইতে পারিবে না। এতাধিক কাল অনুপস্থিত থাকিতে বাধ্য হইলে এক বৎসর কাল পর্যন্ত বিনা 
বেতনে অনুপস্থিত থাকিতে পারিবে | চাকলার এলাকার কোন কার্যকারক কি চাকর ব্যামবশতঃ বিদায় গ্রহণ 
করিতে বাধ্য হইলে তাহা যে প্রণালীতে দেওয়া তাহার মীমাংসা তথাকার প্রধান কার্যকারকের বিবেচনার উপর 
নির্ভর থাকিবে। 
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৭। কোন কার্যকারক কি চাকর লিখিত প্রার্থনা পন্ উপস্থিত করিয়া লিখিত হুকম গ্রহণ ব্যতীত 
স্বীয় কার্য হইতে অনুপস্থিত কালের কোন বেতন পাওয়ার স্বত্ববান থাকিবে না এপক্ষের অথবা উপরিস্থ কাষ্য- 
কারকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত কেহ সপ্তাহকাল অনুপস্থিত থাকিলে তাহার ১ মাসের বেতন পর্যন্ত জরিমান। 
হইতে পারিবে এতাধিক কালের নিমিত্তে হইলে বরখাস্তের যোগ্য হইবে। ণ 

৮। কোন কার্যকারক কি চাকর কোন প্রকারের বিদায় গ্রহণ করিয়া অনুপস্থিত থাকা সময়ে অধিক- 
কালের বিদায়ের প্রয়োজন হইলে সময়শিরে তাহার প্রার্থনা করিতে হইবে অর্থাৎ ম্যাদের এমত সময়ের বাকী 
থাকিতে প্রার্থনা করিতে হইবে যে প্রার্থনা মঞ্জুর না হইলে ম্যাদ মধ্যে স্বীয় কার্যে পুনঃ উপস্থিত হইতে পারে 
নচেৎ অতিরিজ্ঞ বিদায় প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। 

আদেশ হইল যে-- 

এই রোবকারী রাজগী সেরেস্তায় রক্ষিত হইয়া ইহার মম এ সরকারী সমুদয় কার্যকারক ও চাকরাণকে 
অবগত করান যায়। কাত ও তামিলার্থ ইহার একখণ্ড প্রতিলিপি চাকলার প্রধান কার্যকারক সমীপে ও 
কৈলাসহরের ডিপৃটি সুপারিন্টেণ্ডেট আফিসে প্রেরণ করা যায় ও অন্ত্স্থ খাস আপীল ও আপীল ও অধস্থ দেওয়ানী 
ও ফৌজদারী আদালত হায়ের অবগত করান যায় ও সৈন্য সস্বন্ধীয় প্রধান কার্যকারকান ও পোলিশ সম্পককীয় 
প্রধান কাধ্যকারকের ও ছন্নাংশিতঙ৬ আমলাগণ নামে হুকমনামা হয়। 
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নিদশন--২ 

পর্বাদি উপলক্ষ্যে আফিস আদালত ইত্যাদি বনের নিয়ক্ম 

শ্রীগোবিন্দ 
আকা? 

নং ১২৩ সেহা 

রোবক্ারী কাছারী এলাকে স্বাধীন রাজগী পবর্বত ভ্রিপূরা হজুর শ্রীশ্রীযৃত মহারাজা .» 
বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর । ইতি ১২৮৩ ভ্রিং ......... ফাজ্গুন। 

যেহেতু পব্বাদি উপলক্ষ্যে কাছারী বন্ধের কালের বিশেষ একটি নিয়ম অবধারিত না থাকা প্রযুস্তৎ সময় 
সময় কাধয্যের অসুবিধা হইয়া থাকে ও অরী” প্রত্য্থা এ বন্ধের কালের নিদ্দিষ্টতা অক্তাত থাকা প্রযুত্ত 
বন্ধের কালের মধ্যেও কখন কখন উপস্থিত হইয়া ক্লেশ ভোগ করিতে পারে। সেমতে 

হুকুম হইল যে-- 

১৭৬ 
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নিম্নলিখিত মতে আদালত-কাছারীসকল বদ্ধ থাকিবার নিয়ম করা যায়। 

প্রত্যেক বৎসরের প্রথম দিন ১ 
ষষ্ঠী পূজা ১ 
ম্লান্ধান্রা ২১২ 

রথযাত্রা ১ 

এঁ পন ১ 

কের পূজা হ 

ঝ্লনযান্রা ২ 
মনসা পূজা ২২ 

জন্মাষ্টমী ২ 
দুর্গোৎসব ১২৫ 

কাত্যায়নী ১ 
শ্যামা পূজা , 
শ্রাতৃদ্বিতীয়া ১, 
জগদ্ধান্ত্রী প্জা ২ 
রাসযাল্রা ২ 
কার্তিক পূজা ই 
উত্তরায়ণ 
শ্রীপঞ্চমী ২ 
গঙ্গা পূজা ১ 

শিবরান্রি ১ 
দোলধান্রা ও) 

বাসন্তী পূজা ১ 
চড়ক পূজা . ১ 

মহারাজের জন্মবাসর ২ 
রমজান ইদ ৯" 
বকরা ইদ ৯ 
মহরশ ১ 

* প্রত্যেক রবিবার* ৪৮ 

প্রকাশ খাকে যে ফৌজদারী আদালতের বিচার কি কোন কারা প্রয়েেজনমতে কাচছারী বন্ধের কোন 
এক সময়ে গ্রহণ ও নিষ্পত্ি হইতে পারিবে। 

দিন। 
দিন। 

১ দিন। 
দিন। 
দিন। 
দিন। 
দিন । 
দিন। 
দিন। 
দিন। 
দিন। 
দিন। 
দিন। 
দিন । 
দিন। 
দিন। 
দিন। 
দিন। 
দিন। 
দিন। 
দিন। 
দিণ। 
দিন। 
দিন। 

এই স্থলে কাছানী করার এক সময়ের নিদ্ধার্যয করাও বিহিত বোধ হইয়া 

* দ্বিতীয় হুকুম হইল যে-- 

কছারীর সময় স্য্যেদয় হইতে ১১টা ও অপরাহছ্গ ৩ট্টা হইত উট্রা পরাস্ত ধার্সা তয় প্রকাশ থাকে 
যে উপরোস্ত, নিদ্ধারিত কাল অপেক্ষা ন্যন পরিমাণ কাছারী হইবে না। কাষাগতিদ্ক অধিককালও করিতে হইবে। 

প্রকাশ থাকে যে কাছারী বন্ধের কোন এক সময়ে দেওয়ানী বিচারের কার্য অথবা অন্য কোন কার্যা 
যাহাতে কেন পক্ষ উপস্থিত থাকার্ আবশ্যক আছে সেইরূপ কাধ্য ব্যতীত অন্য সম্দয় কার্যাই দেওয়ানী 
আদালতে ও রাজস্বের কাছারীতে হইতে পারিবে। 

দুর্গোৎসবের বন্ধের কাল প্রথম পূজ।র দুই দিবস পূর্বে অর্থাৎ পঞ্চমী হইতে আরম্ভ হইবে। 
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রাজগী ভ্রিপূরার সরকারী বাংলা 

অনুগ্রহ ও অন্যরকমের বিদায়ের যে নিয়ম অবধারিত হইয়াছে তাহা উপরের লিখিত নিয়মের অতিরিজ্গ 
বিবেচনা করিতে হইবে কিন্তু পূজার সময়ে কেহ এঁ অনুগ্রহের বিদায় গ্রহণ করিতে চ।হলে উপরোক্ত ১৫ দিবসের 
বিদায় তাহার অনুগ্রহ বিদায়ের এক অংশ বলিয়া পরিগণিত হইবে কিন্ত ইহা সব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে 
ষে সরকারী প্রয়োজনীয় কম্্ম থাকিলে সম্পূর্ণ প্রাপ্তের স্বত্ববান হইবেক। ইতি  ' 

নিদর্শন--৩ 

আফিসাদির দপ্তর সরঞ্জামী ও রোশনাই খরচের নিম্ন 

সদর কাছারীর 
মোহর 

সারকিউলার 

প্রত্যেক ডিপাটমেন্টের ও আফিসের দপ্তর সরঞ্জামী১৭ ও রোশনাই১১ খরচ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীযৃত নাক্ষণাৎ 
হইতে ২৮শে মাঘ তারিখে যে মেমো প্রচারিত হইয়াছে তাঙা এই :-- 

যেহেতু প্রত্যেক ডিপাটমেন্টের ও আফিসের দপ্তর সরঞ্জামী ও রোশনাই খরচ প্রভুতি সামানা বাজে 
খরচ১২ উত্ত ডিপাটমেন্টের বা আফিসের প্রধান কার্যকারকের তত্বাবধানের অধীনে রাখিলে ব্য়-শাসন ১৩ 
সম্বন্ধে অনেক সবিধ। হইতে পারে। সামান্য সামান্য ব্যয়ের কারণ উপস্থিত হইলে তাহা স্থীয় জিম্মায় না রাখিয়া 
তজ্জন্য তোষাখানা বা অন্য কোন ভিপার্টমেন্টে বরাত দিলে কেবল হিসাবের বিশৃঙ্খলা ঘটে মান্র তদ্দ্রারা সরকারের 
বিশেষ সুবিধা দেখা যায় না। অতএব প্রচলিত বরাত দেওয়ার প্রথা রভিত করা আবশ্যক বিবেচনায়__ 

হকুম হইল যে-- 

প্রত্যেক ডিপাটটমেন্টের ও আফিসের প্রধান কার্যকারক উল্লিখিত দপ্তর সরঞ্জামী ও রোশনাই খরচ 
প্রভৃতি বাজে খরচ তত্বাবধানের অধীনে রাখে। স্বতন্ত্র ২ আরজী দ্বারায় উক্ত ব্যয়ের মঞ্জরী প্রার্থনা করে। 
জাপন ও তামিলার্থ এই মেমোর একখশ্ড প্রতিলিপি সদর সেরেস্তার প্রধান কার্যকারকের নিকট পাঠান যায় 
উক্ত কার্ষবরকের উচিত হইবে যে সারকিউলার ভাবে এই মেমো জারী করিয়া তাহার এক এক খণ্ডু প্রতিলিপি 
তামিলার্থে প্রত্যেক ডিপার্টমেন্ট ও আফিসের কার্যকারকের নিকট প্রেরণ করে। আগামী মাসের ১লা তারিখ 
হইতে এই মেমো প্রবল থাকা উচিত হইবে। অতএব শ্রীশ্রীযৃত সাক্ষাতের উপরোক্ত হুকুম তামিলার্থে এই 
সারকিউলারের এক এক খণ্ড নকল প্রত্যেক আফিসে ও ডিপার্টমেন্টের প্রধান কার্য;কারকের নিকট পাঠান যায় । 
ইতি সন ১২৮৬ ভ্ত্রিং, তাং ১লা ফাহ্গুন। 

[08179 38110121) 7960 

প্রধানমন্ত্রী 
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সদর কাছারী (মন্ত্রী-আফিস) প্রতি রবিবারে বন্ধ রাখা সম্পকে 

মেমো নং ১০৮ সেহা। 

অন্ রাজধানীস্থ বিচার আদালতসমূহে প্রতি রবিবার আফিস বন্ধ থাকার নিয়ম বহু কাল হইতে 
প্রচলিত আছে। সদর কাছারী এই বিশ্রাম সুখে বঞ্চিত আছে। সপ্তাহান্ডে এক দিবস বিনা শ্রমের নিযনম 
থাকিলে সরকারী কার্য্যকম্র্মের প্রতি যেরূপ উৎসাহ থাকে অনবরত কার্য করা হইলে কাধ্যের প্রতি সেরাপ 
উৎসাহ থাকে না বরং কার্যকশ্মে শিথিলতা জন্িয়া যায়। অতএব 

হকুম হইল যে-- 

অন্যান্য আফিসের ন্যায় সদর কাছারী প্রতি রবিবার বন্ধ থাকে এবং এই নিয়ম যে প্রচলন করা 
হইল তাহার বিজাপন সদর কাছারীতে লটঝাইয়া দেওয়া হায়। প্রকাশ থাকে যে সরকারী কোন অনিবার্য 
ঘটনা উপস্থিত হইলে কার্যকারক ও আমলাগন রবিবার তারিখেও সদর ঝ্াছারীতে গমন করিয়া কার্য করিতে 
বাধ্য থাকিবে । ইতি ১২৮৭ ভ্ত্রিং, ২৬শে ফাল্গুন । 
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সহকারী মন্ত্রী 

* সম্ভবত ব্রিটিশ এলাকার অনুকরণে এই সময়েও এ রাজ্যে আফিস আদালত ইত্যাদি রবিবারে বন্ধ থাকিত। ১২৯৬ সনের এক 
আদেশে মহারাজ বীরচন্দ্রের জন্মবার বৃধবারে বন্ধ থাকার রীতি প্রচলিত হয়। 

ী 

*%* নলিকাতা নিবাসী ডাঃ শস্তচন্দ্র মখোপাধ্যায় মহাশয় এক শতান্দী পূর্বে কলিকাতা তথা সারা ভারতেই স্বনামখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। 

প্রথম জীবনে তিনি বাৰ্ হরিশচন্দ্ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের “হিন্দু প্যাটটি য়” পন্রিকা পরিচালনে সুযোগ্য সহযোগীর ভূমিকায় 
নিয়োজিত ছিলেন। তারপর তিনি অন্যান্য অনেকগুলি পত্রিকায় এবং নিস্ব 110০1611555 1৬196982176, 73915 2170 8১০। 
প্রভৃতি পন্রিকার সম্পাদনায় সংবাদপত্র জগতেও তেজস্থী দেশপ্রেমিকরূপে যশস্বী হন। তাঁহার সারা জীবনব্যাপী বিচিত্র অভিজতা 
ও চিন্তাধারা ভিত ্রন্থসমূহে ও তৎকালীন সংবাদপন্রসমূহে ছড়াইয়া আছে। 

তিনি মহারাজ বীরচন্দ্রের আহবানে ১৮৭৮ খ্রীঃ জানুয়ারী হইতে প্রায় দুই বৎসর এবং ১৮৮০ খ্বীঃ ডিসেম্বর হইতে 
বিঞ্িন্যন দুই বৎসর প্রিপূরা রাজ্যের সহকারী রাজমন্ত্রীরূাপে কাষে নিষুক্ত ছিলেন এবং রাজকা্য পরিত্যাগের পরও আজীবনকাল 

মহারাজের রাজনৈতিক উপদেষ্টার কার্ষে ব্রিপরেহ্বরকে নানাবিধ সহায়তা করেন। 

ডাঃ শভ্ভচন্দ্র রচিত বহু গ্রন্থের মধ্যে ১৮৮৭ খীষ্টাব্দে প্রকাশিত **12$915 17 3510881 :0810811) 10 111051961061( 
7109991907৮” তৎকালে শ্রিপ্রায় যাতায়াত, রাজ্য সম্পকিত তথ্যাদি ও গ্রস্থকারের পাশ্তিত্য সম্পর্কে উজ্লেখযোগ্য গ্রন্থ । 

২১৭৯ 



রাজগী শ্রিপূরার সরকারী বাংলা 

নিদর্শন--৫ 

রাজকমচারীগপের উপযুক্ত পরিচিহ ও পরিচ্ছদ ব্যবহার সম্পর্কে 

সদর কাছারীর 
মোহর 

নং ১৪৮ সেহা 

সারকিউলার 

অন্র রাজধানীস্থ যে সমস্ত চাকরণ আমলা সিবিল এবং মিলিটারী কম্মচারী নিযুক্ত আছে তাহাদের 
স্বীয় ২ পদের উপযুক্ত লেবারউদ্দী১৪ সহ সব্রদাই চলাফিরা করা উচিত। বিশেষতঃ বাঞ্ছনীয় যে সেই 
নিয়মে সকলে আপন ২ সেরেস্তায় ও কশের্ম উপস্থিত থাকে ও সরদারান ও হাকিমান নিকট উপস্থিত হয় 
তাহা হইলে নিজ নিজ গৌরব রক্ষা হইতে পারে ও সরকারের ব্যয়ের সার্থকতা জন্মে তদন্যথায় সময়ে সময়ে 
গ্লানি ও বিদ্ধ জন্মিবার সম্ভাবনা আছে। সেমতে এতদ্বারা সকলকে সাবধান করা যাইতেছে যে কেহ বিনা 
উদ্দিতে অথবা উপযুক্ত অবাসে১* ও আফিসের সামনে বিনা দরকারে কি রাজদ্বারে কি দপ্তরে কি কোন 
প্রকাশ্য কার্যাস্থানে উপস্থিত না হয়। হইলে উপযৃত্ত শাসন করা যাইবেক। ইতি সন ১২৯১ ভ্িং ১৮ই বৈশাখ । 

911101710 €117/101% 1৬19090110০ 

সহকারী মন্ত্রী 

জঙ্জলাবাদী বন্দোবস্ত সম্মন্ধে নিম্মমাদি 

10. 0. 1969 

শো শং ৮ সেহা 

জঙ্গলাবাদী বন্দোবস্ত সম্মন্ধে নিম্নলিখিত কতিপয় নিয়ম সংস্থাপন করা আবশ্যক £-- 

১। সমুদয় জঙ্গলাবাদী বন্দোবস্তই প্রথমতঃ আবাদের জন্য আপক্ষিক১৬ পার্টা ও কবুলিয়ত দেওয়া 
ও লওয়া হইবে। আবাদের পর পরিশুদ্ধরূপ জরিপ জমাবন্দি হইয়া জমি ও চৌহদ্দি এবং অপরাপর তকিত 
বিষয়ের নির্দেশ ও অপহার হইলে১? রীত্যনূযায়ী মূল পাটা ও কবুলিয়ত লিখিত পড়িত হইয়া আদান প্রদান 
হইবে। 

১৮০ 



ভূমি ও ভূমি রাজস্ব এবং সাধারণ শাসন 

২। আবাদ জন্য প্রাথিত স্থানের অবস্থা বিবেচনায় যত সন মুদ্দত মিনা১৮ দেওয়া যুক্তিযুক্ত, বোধ 
হইয়া মঞ্জর হয় তত সন মিনা দেওয়া যাইবে এ মৃদ্দত পথ্যস্ত কোন খাজনা তলব করা যাইবে না মুদ্দত 
গতেই চৌহদ্দি১৯ মধ্যে যে পরিমাণ জমি আবাদ হওয়া নির্ধারিত হয় ও প্রতি বৎসর যত জমি আবাদ হইবে 
সেই পরিমাণ ভূমির পরিমাণ সেই সেই সনের প্রথম ভাগেই লওয়া যাইবে। বন্দোবস্তের সময়ই সম্যক ভূমি 
আবাদ জন্য উপধৃক্ত একটি নিদ্দিষ্ট ম্যাদ স্থির করিয়া দেওয়া যাইবে । কোন্ জমি সম্যক আবাদ হউক বা 
নাই হউক এ নিদ্দিষ্ট ম্যাদ গতেই সম্যক জমি আবাদগণ্যে খাজানা আদায় করিতে হইবে। 

৩। নিদ্দিষ্ট মিনা মুদ্দত ও ম্যাদ গতেই বন্দোবস্তকারীর খরচে জরিপ জমাবন্দি ও চৌহদ্দি নিদ্দিষ্ট 
হইয়া চূড়ান্ত লিখাপড়া আমলে থাকিবে । পাট্রায় ভ্রিপূর গভনমেন্ট পাটায় লিখিত ভূমি সম্বন্ধে যখন যেরূপ 
আপগেশ করিবেন তখন তাহা বিনা উজরে২০ আমলে" আনিব২১ এইরূপ সর্ত রাখিতে হইবে। 

৪। কেহ কোন জঙ্গলাবাদী ভূমি ইস্তিফা দেওয়ার প্রার্থনা করিলে এপক্ষের বিবেচনা মতে এর ভূমির 
তিন বৎসরের খাজানা অথবা যে কয়েক বৎসর মুদ্দত মিনা স্বত্বে বিনা খাজনায় দখল করিয়াছে সেই কয়েক 
বৎসরের খাজানা দিলে ইস্তিফা গ্রাহ্য হইবে। 

01 উপরের লিখিত কেন সর্ত লঙ্ঘন করিলে এ বন্দোবস্ত রহিত হইয়া খাষ দখলে আনিবার অথবা 
অন্যের সহিত বন্দোবস্ত করিবার অধিকার থাকিবে । 

৬। বন্দোবস্তের নথী প্রস্তুত হইয়া যে ফারমসহ মঞ্জরীর জন্য আসিবে এর ফারমের মন্তব্যের ঘনে 
বন্দোবস্তের লিখিত প্রাথিত ভূমি যে কাছারীর এলাকার তাহা উক্ত কাছারী হইতে কতদৃরে তাহা লিখিতে হইবে। 

৭। দ্বিতীয় দফার লিখিত মিনার অতিরিক্ত অন্য কোন শিনার প্রস্তাব করিতে হইলে তাহার উপযুক্ত 
বারণ সবিস্তার লিখিতে হইবে। 

৮। জঙ্গল আবাদী ভূমি বন্দোবস্ত সম্বন্ধে পূবর্ব হইতে যে সকল রীতি ও নিয়ম চলিয়া আসিতেছে 
এই" মেমো দ্বারা তাহার কোন নিয়ম ও রীতি রহিত না হইয়া থাকিলে তৎসমদয়ের কোন বাধা হইবে না। 
অপরাপর ভমি বন্দোবস্ত সম্বদ্ধে যে যে নিয়ম প্রতিপালিত ও বিজাপন প্রচারাদি আনুষ্ঠানিক কার্য করা হয় 
এ জঙ্গল আবাদী বন্দোবস্তের অনুষ্ঠানেও ঠিক তদ্দপ করিতে হইবে। 

অতএব হকৃম হইল যে-- 

এই মেমোর অপেক্ষায় যে সকল জঙ্গল আবাদী বন্দোবস্ত মঞ্জর হইয়া ও লিখাপড়াদি স্থাগিদ আছে 
তৎসমুদয়ের লিখাপড়া এই মেমোর মশ্্মমতে হইবে কেবল ৮ দফার লিখিত আনুষ্ঠানিক কার্য সম্বন্ধীয় 
নিয়ম খাটিবে না। এবং ভবিষ্যতে যে সকল জঙ্গল আবাদী বন্দোবস্ত হইবে তৎসম্পর্কে এই মেমোর লিখিত 
নিয়ম সকল আমলে আসিবে । কার্যে পরিণত করার কারণ এই মেমোর মুদ্রিত এক ২ খণ্ড সংসুষ্ট প্রত্যেক 
আফ্িসে ও কাছারীতে প্রেরণ করার অভিপ্রায়ে শ্রীযৃত প্রধানমন্ত্রীর নিকট পাঠান যায়। সন ১২৯৩ গ্রিং 
তারিখ ২৬শে কাত্তিক। 
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রাজগী ত্রিপুরা সরকারী বাংলা 

নিদর্শন--৭ 

কোনও প্রার্থীর পক্ষে অন্য দ্বারা প্রার্থনা দাখিল সম্বন্ধে নিম্ন 

মেমো নং ১৭৫ সেহা 

কোন প্রার্থী স্বয়ং উপস্থিত হইতে না পারিলে তাহার প্রার্থনা পন্র তদীয় জানিব২২ উজ্লেখে অন্য ব্যক্তি 
লিখিয়া দাখিল করার প্রথা প্রচলিত আছে। ইহাতে ঘটনা বিশেষে প্রার্থীগণের সম্হ ক্ষতি না হইতে পারে 
এমত নহে। পক্ষান্তরে সরকারীও ক্ষতির বিষয় আছে। অতএব বর্তমান প্রথা রহিত পৃব্বক নিম্নলিখিত 
নিয়ম ধার্য করা গেল। 

১। কোন প্রার্থী স্বয়ং উপস্থিত হইতে না পারিলে তাহার দরখাস্ত নিয়মমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি 

অথবা উকীল কর্তক দাখিল করিতে হইবে। 

২। দরখাস্তে প্রাথিত বিষয় স্পম্ট ও পরিক্ষার রূপে লিখিতে হইবে। 

৩। মন্ত্রী আফিস এবং সদর আফিস২৩ কিংবা অন্য কোন রেভিনিউ আফিসের রাজ পরিবার কি 
ঠাকুর পরিবারের কার্যে জানিব উল্লেখে কোন ব্যক্তির কোন প্রার্থনা পত্র দাখিল করিতে হইলে যাহার কাধ্যে 
আরজী করা হইবে, প্রার্থনীয় সম্বন্ধে তাঁহার স্বাক্ষরিত অথবা মোহরাঙ্কিত মতামত লিপিপৃবর্বক প্রার্থনা পন্ 
দাখিল করিতে হইবে। 

৪। এই নিয়মাবলীর দ্বারা বিষয় ভেদে উপযুক্ত স্ট্যাম্পে দরখাস্ত দাখিলের যে বিধান আছে তাহা 
রহিত করা হইল না। এতাবেতা 

হকম হইল যে 

এখন অবধি উপরোক্ত নিয়মানুসারে কাধ্য পরিচালনের বাসনায় এই মেমোর এক ২ খণ্ড প্রতিলিপি 
সদর আফিস সংসার আফিস এবং প্রত্যেক ডিবিসন্যাল আফিসে পাঠান যায়। ইতি সন ১২৯৬ শ্রিং তাং 

৫ই পৌষ । 
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মন্ত্রী 

* স্্রিপুরা (কমিক্লা) জেলার গৌতমপাড়া গ্রাম নিবাসী বাবু মোহিনীমোহন বর্ধন ভ্রিপুরার রাজকার্ষে আগমনের প্বে কৃমিজলা জেলা 
আদালতে সরকারী উকিল ও পাবলিক প্রসিকিউটাররাপে আইন ব্যবসায়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। রাজমন্ত্রীরাপে তিনি 
১২৯৬ ভ্ত্রিপুরা সনের ১০ই অগ্রহায়ণ নিযুক্ত হইয়া ১২৯৮ সন পর্যন্ত গৃর্ণ দুই বৎসরকাল বিশেষ দক্ষতার সহিত রাজকায 
পরিচালনা করেন। প্রশাসনিক এবং বিচার বিভাগ সম্পকিত সংস্কার সাধন কার্ষ দ্বারা এবং প্রজান্বত্ব আইন, কর্মচারিগণের বিদায় 
সম্বন্ধীয় আইন, নাবাল্পকের সম্পত্তিরক্ষা আইন ইত্যাদি বহুবিধ আইন তৎকতক রচিত ও তাঁহার সময়েই প্রবতিত হয়। 

১৮, 



ভূমি ও ভূমি রাজস্ব এবং সাধারণ শাসন 

নিদর্শন--৮ 

রাজকর্মচারীগণের, এক দিবসের জন্য অনুপস্থিত থাকিতে হইলেও প্রার্থনাপন্ত দাখিলের বিষয় 

মেমো নং ২১৮ সেহা 

কোন আমলাং৪ কি প্রধান কম্্মচারী পীড়া কিন্থা স্বীয় কার্যবশতঃ অন্ততঃ এক দিবসের জন্য অনুপস্থিত 
থাকিতে হইলেও লিখিত প্রার্থনা পন্র দাখিল পবর্বক বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে । আমলাগণ তাহাদের উদ্ধতন 
কর্মচারীর নিকট ও প্রধান কম্মচারী মন্ত্রী আফিসে প্রার্থনা করিবেন যাহারা উপরোত্ত* আরজী দাখিল না 
করিবেন তাহাদের অনুপস্থিতি সময়ের বেতন কর্তন হইবে । অতএব 

হুকুম হইল যে-- 

অবগতি ও প্রতিপালন জন্য এই মেমোর এক এক খণ্ড প্রতিলিপি রাজগীস্থ প্রত্যেক আফিসে ও আদালতে 
এবং এক এক খণ্ড প্রতিলিপি চাকলার কাছারীতে পাঠান যায়। ইতি সন ১২৯৬ ন্রিং তারিখ ৯ই পৌষ। 

৬101)11211101701) 73011011811 

মন্ত্রী 

নিদশন--৯ 

" মহারাজ বারচন্দ্রের জল্গবার অর্থাৎ প্রতি বুধবার সরকারী আফিস ও বিদ্যালয়াদি বন্ধ থাকার সম্বম্ধে 

মেমো নং ২৫২ সেহা 

রাজগীস্থ আদালত হায়২&« আফিসাত এবং স্কুল ও পাঠশালাসমূহে প্রতি রবিবার বন্ধ থাকার বিষয় 
যে বর্তমান সময়ে নিয়ম প্রচলন আছে তাহা পরিবর্তন করিয়া শ্রীশ্রীযূত মহারাজা বাহাদুরের জন্মদিন অর্থাৎ 
প্রতি বোধবার বন্ধ দেওয়ার বিষয় প্রত্যেক আদালতের বিচারপতি ও আফিসের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক এবং 
শিক্ষা বিভাগের প্রধানতম কার্যকারকের মত গ্রহণ মানসে অন্তর আফিস হইতে বিগত ১লা পৌষ তারিখে 
এক প্রসিডিং প্রচারিত হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত যে সকল মত প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহাতে সকলেই উক্ত প্রসিডিং 
এর লিখিত বিষয় অনুমোদন করিয়াছেন । মহামান্য খাষ আপীল হইতে অধস্থ দেওয়ানী ও ফৌজদারী পর্যযস্ত 
প্রত্যেক আদালতের বিচারপতি এবং শিক্ষা বিভাগের প্রধানতম কাধ্যকারক ও অন্ত্রত্য মফঃস্বলের অধিকাংশ 
আফ্িসাতের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকানের মন্তব্য আগত হইয়াছে। অতএব 

হুকুম হইল যে 

প্রতি রবিবার বন্ধের নিয়ম রহিত করিয়া শ্রীশ্রীযৃত মহারাজ বাহাদুরের জন্মদিন অর্থাৎ প্রতি বোধবার 
বন্ধের নিয়ম অবধারণ করা যায়। অবগতি ও কার্ধ্ে পরিণতির বাসনায় এই মেমোর ১ খণ্ড প্রাতিলিপি মহামান্য 
খাষ আপীল আদালতের বিঢারপ্পতি লদর্মীপে পাঠান যায়। ইতি২৬ 
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স্ত্রী 

১৮৩ 



রাজগী ভ্রিপূরার সরকারী বাংলা 

পাবত্য প্রজাগণের মধ্যে হালচাষের প্রথা প্রবর্তন সম্বন্ধে বিধান. 

মেমো* 

কৃমিজ্লা মন্ত্রী আফিস 

পাব্বত্য অধিকাংশ প্রজাগণ গো মহিষ দ্বারা রীতিমত হাল চাষ করতঃ ধান্য উৎপাদন না করিয়া 
তাহাদের চিরন্তন অভ্যাস অনুসারে জুম কষি করিয়া থাকে। এই কৃষি কার্যে তাহাদের ধান্য ফসল প্রায়ই 
প্রচুর পরিমাণে লাভ হয় না। অথচ উত্ত* প্রজাগণ মধ্যে হাল চাষ দ্বারা ধান্য উৎপাদন প্রথা প্রবভিত না 
থাকায় আশু জঙ্গালাকীর্ণ ভূমি আবাদ হইয়া রাজ্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইতেছে না। অতএব রাজে)র উন্নতি 
সাধন ও প্রজার ভাবি মঙ্গল বাসনায় পাব্বত্য প্রজাগণ মধ্যে রীতিমত হাল চাষ দ্বারা ধান্য উৎপাদনের প্রথা 
প্রব্তন করার জন্য নিম্নলিখিত বিধান করা গেল। 

১। ম্যাজিস্ট্রেট, ডিপৃটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং পলিশ সুপারিন্টেশেন্টগণ প্রত্যেক পাড়ায় পাব্বত্য প্রজাগণের 
সঙ্গীদিগকে তণপ দিয়া আনাইয়া হাল চাষ দ্বারা ধান্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষরূপ বুঝাইয়া 
দিয়া তাহাদিগকে এ প্রণালীতে ধানা উৎপাদনের উপদেশ করিবে। 

২। প্রজাগণকে হাল চাষ দ্বারা ধান্য উৎপাদন কাধ্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য আবশ্যক হইলে পব্বতবাসী 
বাঙ্গালী কি অন্য জাতীয় প্রজা মধ্যে উপযুক্ত সংখ্যক ব্যক্তি নিষুক্তি ক্রমে এ প্রণালীতে চাষ আবাদ শিক্ষা 
দিতে হইবে। 

৩। স্থল বিশেষে অবস্থা বিবেচনায় গো মতিষ এবং হাল চাষের সরঞ্জাম ক্রয় করার সহায়তা সরকার 
হইতে করিতে হইবে। 

৪। যেস্থলে প্রজাগণকে ধান্য চাষের অর্থ সাহাখ্য করা আবশ্যক বোধহয় সেস্থলে কোন কোন প্রজাকে 

কত টাকা কিরূপ সাহায্য দেওয়া উচিত ১ দফার লিখিত কার্যাকারকগণ তাহাদের নাম ধাম পাঠাইয়। অন্রাফিসে 

রিপোট" করিবে। 

৫। ১ দফার লিখিত কার্যকারকগণ তাহাদের নিজ ২ এলাকার মধ্যে ৪ দফার লিখিত অবস্থাপন্ 
কোন ২ পাড়ায় কোন ২ প্রজাকে কি হিসাবে নিতান্ত ন্যনকল্পে মোট কত টাকা সাহায্য দেওয়া আবশ/ক বিশেষ 
অনুসন্ধানরুমে তদ্বিষয়ের অবস্থাঘটিত একটি সুবিস্তার রিপোর্ট যত সত্ত্বরে হইতে পারে এ আফিসে প্রেরণ 
করিবে। 

৬। পুলিশ সুপারিল্টেণ্ডেন্টগণ ৫ দফার বিধানমত রিপোট" লিখিক্জা তাহাদের উপরস্থ ম্যাজিষ্ট্রেট কি 
ডিপট ম্যাজিষ্ট্রেট যোগে এই আফিসে প্রেরণ করিবে। 

৯ টি 

৭। যে স্কলে অন্য উপায়ে কার্য হওয়ার উপায় না হয় সে স্থলে পাব্রত্য প্রজাগণকে শিক্ষা দিঝার 
জন/ আদশখ্বরাপ সরকার পক্ষে খামার করার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। 

৮। এই মেমো প্রাপ্তির পর অগৌণে প্রস্তাবিত অনুষ্ঠানে প্ররত্ত হইয়া রিপোর্ট করা ১ দফার লিখিত 
কার্যকারকগণের কর্তব্য হইবে। 

* মেমোর ক্রমিক সংখ্যার উজ্োেখ লাই। 

১৮৪ 



ভূমি ও ভূমি রাজস্ব এবং সাধারণ শাসন 

হুকুম হইল যে 

কার্যে পরিণত হওয়ার বাসনায় এই মেমোর এক ২ খণ্ড নকল সদর ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কৈলাসহর, 
সোনামুড়া ও বিলণীয়া সবডিবিসনের ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবুগণ সমীপে পাঠান যায়। তাহাদের কর্তব্য হইবে 
যে কার্যে পরিণতির জন্য ইহার এক ২ খণ্ড প্রতিলিপি তাহাদের অধীনস্থ কার্পাস ও পুলিস সপারিন্টেণ্ডেন্ট 
বাবুদিগের নিকট প্রেরণ করেন। ইতি সন ১২৯৮ ত্রিং তারিখ ১লা আষাঢ। 
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মন্ত্রী 

পুনঃ হুকুম হইল যে-- 

এই মেমোতে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টগণ প্রতি যে ২ কার্যভার অর্পণ করা হইয়াছে তাহারা তাহা সবর্বতো- 
ভাবে প্রতিপালন করে কিনা দৃষ্টি রাখার জন্য এই মেমোর এক নকল পোলিশ ইনস্পেকটার জেনারেল আফিসে 
ও অবগতাথে আরেক নকল শ্রীযৃত বাবু দুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত দেওয়ান-ইন-চাজজ সমীপে পাঠান যায়। ইতি ১২৯৮ 
ভ্রিং ১লা আষাঢ। 

১৬109171111 101021) 13810011217 

সন্ত 
১। কৈলাসহর সবডিবিসনের ভারপ্রাপ্ত কাধ্যকারক 

এ ২। বিলনীয়া এ 
৩। সোনামুড়া এ এঁ 
৪। শ্রীযৃত রাধামোহন ঠাকর সাহেব সদর ম্যাজিষ্ট্রেট সমীপে। 

সবিনয় নিবেদন ,* 

এ সম্বন্ধে যে মেমো পাঠান হইতেছে উহার ৩।৪ দফার বিধানে যে অর্থ সাহায্যের বিষয় উল্লেখ করা 
হইয়াছে এঁ অর্থ সাহায্য শব্দে এককালীন দান বূঝিতে হইবে না । প্রজাগণকে তাহাদের অবস্থা বিবেচনায় অপেক্ষা- 
কত লঘু হারে সুদ দেওয়ার সর্তে টাকা কঙ্ঘ্ দিয়া সাহায্য করাই উক্ত বিধান দেওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য বটে। 
এ বিষয় আপনার অধীনস্থ পোলিশ সুপারিল্টেন্ডেন্ট বাবুকেও ডেমি অফিসিয়েল চিঠি দ্বারা জানাইয়া দিবেন। 
ইতি সন ১২৯৮ শ্রিং ১লা আষাত। 

৬101111 1৬101/2) 73211017017 

মন্ত্রী 

* উপরোক্ত মেমোর একখণ্ড প্রতিলিপি সহ এই পন্রটি পূলিশের ইনফ্পেকটার জেনারেলকে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া অন্মান হয়। 

২৮৫ 



রাজগী ভ্ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 

নির্দশন--১১ 

আফিসসমূহের নখীর রেজিম্টারী বই রক্ষা ম্পকে- 

মেমো নং ১৭ 

অন্রাফিসে এবং অধীনস্থ অফিসসমহে যে সমস্ত নথী আছে বা অতঃপর প্রস্তুত হইবে নিম্নলিখিত 
ফর্মে তাহার রেজিম্টারী রাখিতে হইবে । এই রেজিম্টারী সত্বর প্রস্তুত করা আবশ্যক । প্রত্যেক সেরেস্তার প্রধান 
আমলা যে এই কার্যের জন্য দাগী থাকিবে, তাহা বলা বাহুল্য । 

নথীর রেজিম্টারী 

আফিস সেরেস্তা 

ক্রমিক নম্বর বিষয় যে এলাকা মূল কাগজের নিম্পতির মশ্ম মহাফেজ- মন্তব্য 
সম্বন্ধে তারিখ ও তারিখ খানার বা 

অন্যত্র প্রেরণের 

তারিখ 

২। প্রত্যেক নথীর অগ্রভাগে নিম্নলিখিত ফরমে নথীষ্য কাগজের ফিরিছি রাখিতে হইবে। 

রেজিষ্টারী নং ফিরিভী বিষয় 
"ন্ 

ক্রমিক নম্বর কাগজের খোলাসা কাগজের সংখ্যা 

৩। ফিরিস্ভীর পরে প্রত্যেক নথীতেই নিম্নলিখিত ফরমে এক একটি আদেশ লিপি অর্ডার সিট) রাখিতে হইবে । 

আদেশ লিপি অডার পিট) 

রেজিম্টারীর নং বিষয় 
সন 

ক্রমিক নম্র আদেশের মম্ম আদেশকারীর স্বাক্ষর ও আদেশের তারিখ 'মন্তব্য 

৪। নথীর শুদ্ধতা ও সম্পূর্ণ তার নিদর্শনস্থরূপ প্রধান আমল৷ প্রতি ফিরিস্ভী এবং অর্ডার সিটের নীচে 
স্বাক্ষর করিবে এবং স্বাক্ষরের তারিখ দিবে এবং কোন প্রয়োজনীয় বিষয় থাকিলে তাহাও লিখিবে। 
ইতি। সন ১৩০১ ভ্রিং ১২ই আষাঢ। 

চু). 1. [089 

মন্ী 

১৮৬ 



ভূমি ও ভূমি রাজস্ব এবং সাধারণ শাসন 

নিদরশন--১২ 

দৈনিক ভাত্তা সম্পকে 

সারকিউলার নং ৭ 

রাজধানী আগরতলা 
মন্ত্রী অফিস 

সরকারী কার্যোপলক্ষে কোন কম্মচারীকে স্বীয় বিষয় স্থল হইতে স্থানান্তরে পরিভ্রমণ করিতে হইলে 
ভাত্তা পাইবার ধে বিধান আছে, তাহা তাহার অতিরিক্ত আয়ের পথ নয়--ক্ষতি নিবারণের উপায়। অতএব 
বকেোনও কর্মচারীকে সরকারী কাধ্যো পলক্ষে গতিবিধি করিতে হইলে, উপযুক্ত বারবরদারী ব্যতীত উর্দকল্পে সেই 
গতিবিধির সময়ের জন্য এবং তাহাকে কোনও স্থানে একাদিক্রুমৈ অবস্থিতি করিতে হইলে অনধিক ১৫ পনর 
দিবসের অবস্থিতির জন্য মান্ত্র ভাত্তার বিল হয় ইহা বাঞ্ছনীয়। ইতি সন ১৩০২ ভ্ত্িং তাং ২৮শে বৈশাখ । 

[. 1. 1093 

মন্ত্রী 

নিদূশন-১৩ 

জঙ্গলাবাদ, চাষাবাদ প্রবর্তন সম্বন্ধে উৎসাহ দান ও ব্যবস্থাদি 

নু রা 
নু 

তস্ ৩ ৩] 
শে 

টে ্ ঢং, 7. 79৩৮ 37120 * গু ৪ 
টি £ 2 

5 

মেমো নং ৭৩ 

এ রাজ্স্থ জঙ্গলা ও পতিত ভূমি আবাদ সম্বন্ধে বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকগণের বিশেষ মনোযোগ 
থাকা অত্যাবশ্যক। এপক্ষের ওরা মাঘ তারিখের ৭১ নং সারকিউলার দ্বারা পাব্বত্য প্রজাদিগের মধ্যে চাষ 

আবাদের প্রথা প্রবর্তন সম্বন্ধে যে আদেশ করা হইয়াছে তাহার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্বন্ধে পাব্বত্যবাসী 
প্রজাদিগকে বিশদরাপে বৃঝাইয়া কার্যানুসরণ জন্য উপযুক্ত উপদেশ ও উৎসাহ দিতে হইবে। আবশ্যক মতে 
রাজকম্্মচারী অথবা দোভাষীগণ দ্বারা এসংবাদ সব্বত্র প্রচার করা কর্তব্য। রাজ্য মধ্যে যে সকল জঙ্গলা 

* যুবরাজ রাধাকিশোর তথকালে রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন 

$ ২৮৭ 



রাজগী ভ্রিপূরার সরকারী বাংলা 

ভূমি 'আছে তাহা যাহাতে অধিক পরিমাণে আবাদ পত্তন হইতে পারে তজন্য নিম্নলিখিত রূপ জঙলাবাদী 
জোতদারী বন্দোবস্তের নিয়ম করা হইল -- 

কে) রাজ্যস্থিত জঙ্গলাভূমি কেহ নিজ ব্যয়ে পরিস্কার করিয়া জিরাত২? অথবা বাসের জন্য ভোগ দখল 
করিতে প্রার্থনা করিলে এভ্মি তাহার সহিত জঙ্গলাবাদী জোতরারী বন্দোবস্ত করা যাইবে। 

ভূমি আবাদ পরিক্ষারের পরিশ্রম ও কঠিনতা বিবেচনা মনে করিয়া প্ররাপ প্রার্থনাকারীকে ২, ৩ অথবা 
৪ ও উর্ধকন্পে ৫ পাঁচ বৎসর পধ্যন্ত নিকষর মৃদ্দত মিনাহ২৮ দেওয়া যাইবে। মুদ্দতান্তে চৌহদ্দির অন্তর্গত 
সম্যকভমি জরিপ করিয়া পার্খবর্তী নিরেখ তাহারই সহিত জোতদারী বন্দোবস্ত করা যাইবে। 

স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকগণ মুদ্দত মিনাহের কাল অবধারণকরতঃ যতদূর সম্ভব প্রাথিত ভূমির 
আনুমানিক পরিমাণ অবধারণপৃব্বক জঙ্গলাবাদী জোতদারী বন্দোবস্তের দিলাসা২৯ চিঠি দিতে পারিবে। 

দিলাসা চিঠির নকল ও প্রার্থনাদি কাগজাতের উপযুক্ত রেজিষ্টারী বিভাগীয় আফিসে নিশ্নলিখিত 
ফারমে রক্ষিত হইবে। প্রতি মাসে তাহার নকল রাজস্ব বিভাগে প্রেরিত হওয়া আবশ্যক । 

জঙ্গলাবাদী জোতদারী বন্দোবস্তের প্রার্থনা উপস্থিত হইলে ১৫ দিন মধ্যে আনুষ্ঠানিক কাধ্য নিব্বাহ 
করিয়া দিলাসা চিঠি প্রদান করিতে হইবে । আনুষ্ঠানিক কার্য সম্পন্ন করিতে ১৫ দিবসের অধিক গৌণ৩০ 
হইলে উপযুক্ত কারণসহ এ অফিসে রিপোট" করা কর্তব্য হইবে। 

কোন ব্যক্তি জঙ্গলাবাদী জোতদারী বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়া উপযৃত্* সময়ে আবাদ না করিলে 
অন্যান্য রাজোর প্রচলিত নিয়মানুযায়ী কার্য হইবে। অতএব 

আদেশ 

অবগতি ও আচরণাথ ইহার প্রতিলিপি প্রত্যেক বিভাগে পাঠান যায়। এই মেমোর এবং ওরা 'মাঘ 
তারিখের ৭১ নং সারকিউলারের মশ্ম স্তানে স্থানে বিজাপন ও তোল সহরৎ দ্বারা সব্বসাধারণকে জাপন 

করা যায়। ইতি ১৩০২ ভ্রিং ৮ই মাঘ । 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
ও রি ও রা তে এ চা পা রা 

বিভাগ ও  প্্রার্থনাকারীর প্রাথিত ভূমির ভূমির যে বৎসর হইতে দিলাসা মন্তব্য 
থানার নাম নামধাম ও অবস্থা ও আনুমানিক যত বৎসর চিঠির সন 

প্রার্থনার তারিখ  চৌহদ্দি পরিমাণ মুদ্দত মঞ্জুর তারিখ 

২১৮৮ 
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জোতদারী বন্দোবস্তের কবুলিয়তের আদর্শ 

ন্রিপূুরাধীশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুরের পক্ষে 
ডিবিসনের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক মহোদয় বরাবরে । 

লিখিতং শ্রী পিতা সাকিন 
পরগণে থানে ডিবিসন জাতি 
থানার এলাকাধীন পরগণে মৌজে মধ্যে নিম্ন 

চতুঃসীমাস্থিত মোয়াজি ৩১ ভূমি তপছিলের লিখিত নিরেখও২ জমা ও ম্যাদে জোতদারী 
বন্দোবস্ত গ্রহণে আপনার বরাবরে ভ্্িপূর গবর্ণমেন্ট সরকারে এই কবুলিয়ত দখিল করিলাম। 

তপছিল 

ভি নাল জলাশয় পতিত 

৮ ূ 

ত1% 

০1৩ & 18818181818 18181 
181৮1815815 815 11818 0 দু 

১। নিদ্ধারিত বাষিক জমা নিশ্নলিখিত কিস্তিমতে আদায় করিয়া প্রচলিত নিয়মমতে দাখিলা লইব। 
দাখিলা ভিন্ন খাজনা আদায়ের জন্য দলিল প্রমাণ গ্রাহ্য হইবে না। 

২। কিস্তি খেলাপ করিলে শতকরা মাসিক ২ টাকা হিসাবে সুদ দিব। 

৩। খনন ও ভরট পূর্বক বন্দোবস্ত ভূমির কোন প্রকার অবস্থান্তর অথবা ফলবান কি মূল্যবান 
বক্ষ ছেদন করিলে তাহার ক্ষতিপূরণ দিব। 

৪1 আমার জোত দখলে এই ভূমির অতিরিজ্ত' ভূমি থাকা সাব্যস্ত হইলে তাহার জমা উপরের লিখিত 
হারে আদায় করিব। 

১৮৯ 
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' এতদর্থে পাট্রা গ্রহণে কবুলিয়ত লিখিয়া দিলাম। ইতি-_ 
তপছিল৩৪ চৌহুদ্দি -- 

কাত৩৫ কিস্তিবন্দী-- 

ঢং, 1. 1060 732170017 

এই আদর্শ মঞ্জুর করা যায়। এতদনুসারে স্বাধীন রাজ্যের জোতদারী বন্দোবস্তের পাটা কবুলিয়ত লিখিত 
পড়িত হয়। ইতি ১৩০২ ভ্রিং তারিখ ১৯শে অগ্রহায়ণ । 

9851) 8. 7395০ ৬. ২. [২9 
নায়েব দেওয়ান কাধ্যাধ্যক্ষ 

নিদর্শন--১৪ 

খনিজ পদাথ সম্পকে 

1২. 15. 1969 8801811 

রাজধানী আগরতলা 
রাজস্ব বিভাগ 

৩. 73. 30996 1৮. বি. [21 

নায়েব দেওয়ান কাধ্যাধ্যক্ষ 

প্রাসিডিং নং ৬৮ 

জানা যায় স্বাধীন রাজ্যের স্থানে স্থানে পাথুরে কয়লা প্রভৃতি নানাবিধ খনিজ পদার্থ আছে । কিন্তু এ পর্যস্ত 
তৎসম্বদ্ধে বিশেষ কোন অনুসন্ধান কি খনি আবিষ্কার করা সম্বন্ধে পৃঙ্খানৃপূঙ্খরাপে অনুসন্ধান করিয়া খনি 
আবিষ্ষার দ্বারা যাহাতে রাজ্যের আয় বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করা যাইতে পারে তদ্দূপ অনুষ্ঠান করা একান্ত 
কর্তব্য । অতএব- 

আদেশ 

৮৯ 

বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্যাকারকগণ স্বীয় স্বীয় এলাকার পরিদর্শন উপলক্ষে খনিজ পদার্থ সম্ঘঘো নিশন- 
লিখিত প্রশ্নসমূহের অবস্থাঘটিত তদন্ত করিয়া এ আফিসে রিপোর্ট করিবে । এই তদন্তানুসন্ধান করিতে যাহাতে 
অতিরিক্ত ব্যয় না লাগে বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকগণ তত্প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। খনি আবিষ্ষারাদি 
কার্যে আবশ্যকীয় স্থলে ঘখন যে ব্যয়ের প্রয়োজন হইবে তাহার এস্টিমেটসহ এ আফিসে রিপোর্ট দ্বারা মঞ্জরী 
লইতে হইবে। 

১। কোন স্থানে কোনরূপ খনিজ পদার্থ আছে কিনা £ এবং থাকিলে কিরাপ অবস্থাগ় কি পদার্থ আছে £ 

২। এ পদার্থ কত স্থান ব্যাপিয়া আছে অর্থাৎ আনুমানিক পরিমাণ কত £ 

৯১০ 



ভূমি ও ভূমি রাজস্ব এবং সাধারণ শাসন 

৩। খনিজ স্থানের অব্যবহিত নিকট কে।ন নদী কি ছড়া আছে কি না? থাকিলে নৌকা চলাচলের 
উপযুক্ত কিনা ও তাহা খনিজ স্থান হইতে কতদূর ব্যবধান। 

8৪। খনিজ পদার্থ কি উপায়ে সহজে খনি হইতে বাহির কর। যাইতে পারে £ 

৫1 খনি হইতে খনিজ পদাথ তনিকটবত্তাঁ নদী বা চড়াতে নাগাইভে কিরূপ ব্যয়ের আবশ্যক । 

৬। সবডিভিসন হইতে খনিজ স্থান কতদূর ব্যবধান ও কোন থানার অন্তগত। 

অবগতি ও আচরণার্থ ইহার এক এক খন্ড প্রতিলিপি প্রতেক সবডিভিসনে প্রেরিত হয়। ইতি সন 
১৩০২ ভ্রিপূরা তারিখ ২৭শে পৌষ ।* 

* যুবরাজ স্বরাপে রাধাকিশোরের এই আদেশের কয়েক বৎসর পরেই মহারাজের অস্ভিপ্রায় অনুসারে স্বনামখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ প্রমথনাথ 
বসু মহাশয়ের তত্বাবধানে তৎকত.ক নির্বাচিত ভ্তত্ত্রধিদ অশোক বস. মহাশয় ভ্রিপূরা রাজ্যের খনিজ সম্পদ সম্পকে স্থানীয় 
অন্সন্ধানের ভিত্তিতে সমীক্ষা সম্পকে সবিস্তার রিপোট রাজ্যসরকারের নিকট দাখিল করিয়াছিলেন। 

নিদশন--১৫ 

চাকমা জাতীয় জিরাতিয়া প্রজাগণ সম্পকে 

সারকিউলার নং ৮ 

জানা যায় চাকমা জাতীয় প্রজাগণ দলে দলে এ রাজ্যে আসিয়া কিয়ৎকাল বসতবাস করতঃ জুম 
করিয়া থাকে এবং জুমের কার্য শেষ হইলেই শস্যাদি হা পুনঃ ভিগ রাজ্যে চলিয়া যায়। তাহারা এ রাজ্যে 
অবস্থান কালে নানাবিধ মৃল্যবান বক্ষাি চ্ছেদন এবং অন্যান্য প্রকারে সরকারী বিস্তর ক্ষতি করাও প্রকাশ 
পাইতেছে। 

অতঃপর এই শ্রেণীর প্রজাগণ দ্বারা যাহাতে সরকারী কোনপাপ ক্ষতি হইতে না পারে তাহাতে" *"****" 
দৃষ্টি রাখা পুলিশ কর্মচারীগণের কতব্য হইবে। 

কি কি অসুবিধার দরুন তাহারা এ রাজ্য ছাড়িয়া যায় এবং কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে ও সুবিধা 
করিয়া দিলে এঁ সকল প্রজা এ রাজ্যে স্থায়ী রাপে বাস্তব্য করিতে পারে ও ভূমি চাম আবাদের প্রতি মনোযোগী 
হয় তৎপক্ষে যত্র করা বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক ও পুলিশ কর্মচারীগণের কর্তব্য হইবে। 

আদেশ- 

অবগতি ও আচরণার্থ প্রতিলিণি বিভাগসমূহে প্রেরিত হয়। ইতি ১৩০৪ ভ্ত্রিং তারিখ ২৫শে আষাতি। 

9৫. 111951016 ১৫. 111951019 

নায়েব দেওয়ান * কম্মাধ্যক্ষ 
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রাজগী ন্রিপুরার সরকারী বাংলা 

নিদর্শন--১৬ 

পাবত্য প্রজাদিগের ঘরচুক্তি খাজনা আদায় সম্পকে. 

অডার নং ১৫ 

পাব্বত্য প্রজাগণের ঘরচুক্তি খাজনা আদায় উপলক্ষে যাহাদিগকে পূর্বাপর রীত্যনুসারে এরূপ বকশিস 
দেওয়ার নিয়ম আছে ...... । এই বাবত যে টাকার প্রয়োজন হয় যথাসময় তাহার মঞ্জরী গ্রহণ করা 
বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কাধ্যকারকগণের কর্তৃব্য। 

অবগতি ও আচরণার্থ প্রতিলিপি বিভাগসমূহে প্রেরিত হয়। ইতি ১৩০৪ ভ্ত্রিং তারিখ ২৯শে অগ্রহায়ণ । 

১৫. 111951019 9৫. 111651019 

নায়েব দেওয়ান সহকারী কম্ম্যাধ্যক্ষ 

নিদর্শন--১৭ 

ঠাকুর ধনঞ্জয় দেববর্মা কর্তৃক ১৩০৬ ত্রিপুরাব্দে (১৮৯৭ খ্ীঃ) ভ্রিপূরার মহাকরণের কতিপয় সেরেস্তা হিস।ব, 
বিচার, পৃত ইত্যাদি) পরিদশন সম্বন্ধীয় প্রদত্ত রিপোর্ট * 

সংস্জ্ট সেরেস্তা পরিদর্শন সম্বন্ধীয় রিপোট 

মুখবন্ধ 

স্বাধীন ভ্রিপূরা ধিনাথ শ্রীত্রীমন্মহারাজ বাহাদুরের অতীত ১৫ই পৌষ তারিখের ৫ নং রোবকারীর বিধানানুসারে 
৬টি বিভাগের কাধ্যভার আমার প্রতি ন্যস্ত হইলে কাধ্যানুবস্তী হইয়া বিভাগ সমূহের পরিদশন করিয়াছি । 
এই পরিদর্শনে যে যে বিভাগের মেরূপ অবস্থা ও কার্যাপ্রণালী লক্ষিত হইয়াছে এবং এতদ্বারা যে যে রূপে 
উহার অবয়ব ও অবস্থা সংগঠিত ও গঠন পরিবর্তিত হওয়া অতীব প্রয়োজন, সংক্ষেপতঃ তত্তাবৎ শ্রীশ্রীমন্মহারাজ 
বাহাদুরের সুবিদিতা নিম্নে বিরত করা যাইতেছে। 

১ম, হিসাব বিভাগ 

১। ব্রাজ্যের নির্ধারিত আয় ব্যয়ের সমাবেশ ও সামঞ্জস্য রক্ষার পক্ষে এই বিভাগই একমাত্র প্রধানতম 
উপাদান। বস্ততঃ যে যে স্থানে যে যে রূপের সম্ভাবিত যত প্রকার আয়ব্যয়ের নিদ্ধারণ ও সেই নিদ্ধারণানূসারে 

মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্যের ১৩০৬ দ্রিং সনের ৫ নং রোবকারীর অনুসতিতে ভ্ত্রিপূুরার স্সন্তান, ঠাকুরধনজয়দেববর্মা 
রাজ্যের হিসাব, বিচার, পর্ত, চিকিৎসা, জেইল ও মিউনিসিপ্যাল বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক নিযুক্ত হইবার অত্তীল্পকাল পরে 
তপ্প্রতি অপিত এই ছয়টি বিভাগীয় সেরেস্তার তৎকালীন অবস্থা পরিদর্শন পূর্বক রিপোর্টটি এ বৎসরই রাজ্যেশ্বর সমীপে প্রেরণ 
করেন। তাঁহার এই রিপোর্ট মূলে প্রশাসনিক অবস্থাদির যথেম্ট উন্নতি হয়। 

রাজমন্ত্রী ব্রজমোহনঠাকরের পৃত্র ঠাক রধনঞ্জয়দেববর্মী একাধারে অভিজ্ঞ এবং দৃরদশী' ও সুদক্ষ রাজকর্মচারী ছিলেন। 
ইহা ছাড়াও, সংস্কত এবং বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। আলোচ্য এই প্রতিবেদনটিতে একদিকে যেমন রাজ্যের 
প্রশাসনের উচ্চতম সেরেস্তাগুলির আটাত্তর বৎসর পর্বেকার অস্বস্তিকর আদি অবস্থা প্রতিফলিত হইতেছে, তেমনই অবস্থাদির 
ক্রম উন্নয়ন প্রচেষ্টাও লক্ষ্যণীয়। সর্বোপরি, এই মদ্রিত প্রতিবেদনটি ধনঞ্জয়ঠাকুর সাহেবের সম্বন্ধে অভিনন্দন যোগ্য সাক্ষ্য 
বহন করিতেছে। সকল দিক হইতেই দলিলট্টির মূল্য অপরিসীম। 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ধনঞ্জয়ঠাকর সাহেব ইতিপূর্বেও ১২৯৩-১২৯৫ ভ্রিং পর্যন্ত রাজমন্ত্রী নিষূতদ হইয়াছিলেন। 

০২ 
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সম্তাবিত আয় ব্যয়ের সমাবেশ ও সামঞ্জস্য রক্ষা পায় কিনা এই বিভাগ দ্বারা উহার ক্ষুদ্রতম অংশ পর্য্যস্ত 
তীক্ষ পরীক্ষা এবং তদনূরূপ ফল ফলিত হওয়া হেতু এই বিভাগ দ্বারা নির্ধারিত সমস্ত আয় ব্যয়ের সমাবেশ 
ও সামঞ্জস্য রক্ষা হইয়া থকে । এজন্য ইহাকে “জেনারেল একাউন্ট” বলিয়া আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে। 
এই বিভাগ সন্বন্ধীয় সেরেস্তার কার্যে বর্তমান সময়ে নিশনলিখিত বহি সমস্ত ব্যবহাত হইয়া আসিতেছে, যথা :-- 

১। দৈনিক রেজেম্টারী বহি। 
২। আয় ব্যয়ের হেড্ওয়ারী খতিয়ান বহি। 
৩। সংসারসংক্রান্ত সমস্ত ব্যয়ের নামওয়ারী খতিয়ান । 
৪ শাসন সংক্রান্ত সমস্ত ব্যয়ের নামওয়ারী খতিয়ান । 
৫6। আমানতী বহি। 
৬। হাওলাতী বহি। 
৭। কম্ভ্রলগ্রির হিসাব বহি। 
৮। পূর্ত বিভাগের খতিয়ান বহি। 
৯। সব্বপ্রকার বাজে খরচের খতিয়ান বহি। 

১০। ডিপাটমেন্টেল দণ্ডের বহি। 
১১। খরচ ওয়াফছ জমার বহি। 
১২। আপত্তির ফর্দের বহি। 
১৩। প্রাপ্ত কাগজের রেজেম্টারী বহি। 
১৪। প্রেরিত কাগজের রেজেম্টারী বহি। 
১৫। রসিদ বহি 
১৬। বিষয় বিভাগের রেজেম্টারী । 
১৭। আফিসের কম্মমচারীর বেতনের বিল বহি। 
১৮। সব্বপ্রকার আয় ব্যয়ের মাসিক খতিয়ান। 
১৯। বকেয়া দেনার রেজেম্টারী বহি। 
২০। মেমো ইত্যাদির নকল বহি। 

২। উপরোক্ত ব্যবহাত যে সমস্ত বহি ও সংখ্যা প্রদশিত হইল, উহার ফরম্ যথাস্থানে প্রদশিত হইবে 
বিধায় এস্থলে উহার কোন ফরম প্রদর্শন করা গেল না। 

৩। এই স্বাধীন ভ্রিপুর রাজ্যে বর্তমান সময়ে সদর জেনারেল ট্রেজুরী সহ ৭টি ট্রেজুরী (রাজকোষ) 
প্রচলিত আছে। উক্লিখিত সমস্ত ব্রেজুরীর সব্বপ্রকারের হিসাবাদি পুঙ্খানুপৃঙ্খরূপে পরীক্ষা করা এবং পরীক্ষার 
ফলানুসারে কার্যে পরিণত করা এই হিসাব বিভাগের প্রধানতম কাধ্য। এতভ্ভিন পুরাতন এবং অমীমাংসিত 
নিকাশগুলিও এই বিভাগে আলোচিত ও পরীক্ষিত হইয়া থাকে। 

,  উপরোল্লিখিত বহিগুলির আবশ্/কতা ও কার্যকারিতা পরিশিল্ট সংযোজিত ফরম দৃষ্টে বিদিত হইবে 
সন্দেহ নাই। কিন্তু দীর্ঘ আয়তন বিশিষ্ট ফরমগুলি পর্যালোচনার সময় বিনম্ট হওয়া আশঙ্কায় যে যে কার্য্যে 
যে সকল বহি ব্যবহাত হয় তাহা সংক্ষেপে গোচর করিতে প্রয়াসী হইলাম। টি 

১। দৈনিক রেজেম্টারী বহি। 

স্বাধীন রাজ্াস্থ ট্রেজুরী (ধনাগার) সমূহ হইতে প্রতিদিনের আয় ব্যয় ও ব্যয়াবশিষ্ট তহবিল সংক্রান্ত 
এক এক খানা দৈনিক হিসাব, হিসাব বিভাগে সমাগত হইয়া থাকে, তাহার বিশুদ্ধতা পরীক্ষান্তে এই দৈনিক 
বহি পূরণ করা হয়। সমস্ত স্বাধীন রাজ্যের ধনাগার সম্হের কোন ধনাগারে কোন তারিখে কত টাকা এবং 
সমস্ত কোষে মোট সমম্টিতে কোন তারিখে কত টাকা মজুত ছিল তাহা সহজে এই বহি দ্বারা নিদ্ধারিত হয়। 

১৯৩ 



রাজগী স্ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 

২। আয় ব্যয়ের হেড্ওয়ারী খতিয়ান বহি। 

প্রত্যেক ট্রেজুরীতে প্রতি আটদিনে যে যে বাবত যত টাকা জমা হইয়া যে যে বাবত যত টাকা খরচ 
হয়, তাহার বিবরণ সহ প্রত্যেক ট্রেজুরী হইতে প্রতি আট দিবস অন্তে রেকড়ের নকল নম্রওয়ারি খরচের 
ভাউচার সহ হিসাব বিভাগে প্রেরিত হইয়া থাকে । হিসাব বিভাগে এই অষ্টাহিকের নকল আগত ভাউচার 
সহিত পরীক্ষিত হইয়া ব্যয়ের সমস্টি হেড্ওয়ারী মতে এই বহিতুক্ত হয়। বেজাবেতা কি অন্যায়রাপে কোন 
টাকা খরচ পড়িয়া থাকিলে কিংবা ব্যয়ের দলিল অসম্পূর্ণ কি অস্তদ্ধ হইলে অথবা উপযুস্ত' রসিদের অভাব 
পরিলক্ষিত হইলে তৎসম্বদ্ধে সংসৃষ্ট ট্রেজুরীতে আপত্য করা হয়, ও আপত্তির বিষয় মীমাংসিত হইলে তাহা 
কার্যে পরিণত হইয়া থাকে । এই বহি দ্বারা দুইটি মহদুদ্দেশ্য সাধিত হয়। তন্মধ্যে একটি বন্ধানী ব্যয়ের 
সামর্জস্য রক্ষা করা অপরটি বিভাগীয় ট্রেজুরীর হিসাবগুলি পরিকফার করা। আয় অনুসারে ব্যয়ের বন্ধান করা 
যেরুপ অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়, বন্ধানী ব্যয় কোনরূপে অতিক্রম হইতে কিম্বা অনুচিতরাপে ব্যয়িত হইতে 
না দেওয়াও যে তদপেক্ষা কোন অংশে ন্যন নহে তাহা উল্লেখ করা বাহল্য। নৃতন বজেট প্রস্তুত করার সময় 
ও এই বহিদ্বারা যথেম্ট সাহায্য পাওয়া যায়। এবং এই বহিই সালতামামী ও সব্বপ্রকার আয় ব্যয়ের কাগজ 
প্রস্ততের একমাত্র মূল ভিত্তি। 

৩ ও ৪। সংসার ও শাসন সংক্রান্ত সমস্ত ব্যয়ের নামওয়ারী খতিয়ান বহি। 

এই বহিতে নিযুক্ত মাসরাদারাণ দরমাহদারাণ ও খশ্চিদারাণ প্রভৃতি সমস্ত বেতনভোগী কম্মচারীর 
নাম লিখিত হয়। ২ নং হেড্ওয়ারি খতিয়ান বহির কাধ্য সম্পূর্ণ হওয়ার পর, ভাউচারের সঙ্গীয় বিল দৃষ্টে 
উক্চিলখিত প্রাপকানের প্রাপ্ত টাঝা ক্রমে তাহাদের নামে খরচের তারিখ সহিত খতিয়ান হইয়া থাকে । তভিন্ন 
দেবাচ্চনের বাজে খরচ, পূর্ত বিভাগের খরচ এবং খরচ ওয়াফছ জমা ইত্যাদিরও খতিয়ান করা হয়। এ 
খতিয়ান বহিটি দ্বারা আবশ)কতা অনুসারে বহু বৎসরান্তেও কোন ব্যক্তি, প্রাপ্য বেতন উল্লেখে কোন টাকা 
পাওয়ার দাবি করিলে সহজে তাহা মীমাংসিত হইতে পারে। ততডভিনন কোন ব্যক্তি অন্যায়রূপে বেতন বাবত 
দোকর কোন টাকা ট্রেজুরী হইতে গ্রহণ করিলে এই বহি দ্বারাই তাহা ধরিতে পারা যায়। 

৫। আমানত বহি। 

রাজ্যের সমস্ত ট্রেজুরীতে যে সময় যাহার নামে যে বাবত যে পরিমাণ টাকা আমানত জমা হয় তাহার 
প্রত্যেক আমানতকারীর নামওয়ারি হিসাব ইহাতে রক্ষিত হইয়া থাকে। এই হিসাব দ্বারা আমানত শোধের 
সময় কোন ট্রেজুরীতে কোনরূপ ভ্রম সংঘটিত হইলে সহজে তাহা ধৃত ও সংশোধিত হইতে পারে। 

৬ হাওলাত বহি। 

আমানতকারীর নামের যেরূপ হিসাব রক্ষিত হয়, হাওলাত গ্রহীতার নামেরও তদ্দপ হিসাব রক্ষিত 
হইয়া থাকে । কোন স্থানে হাওলাত গ্রহীতা হইতে হাওলাতী টাকা আদায়ের পক্ষে কোনরূপ শিথিলতা পরিলক্ষিত 
হইলে হাওল।তী বহি দৃষ্টে সহজে তাহার উপযুক্ত প্রতিবিধান করা যাইতে পারে। এজন্যই এই বহির প্রয়োজন । 

৭। কম্ভ্রলগ্নির হিসাব বহি। 

আমানত ও হাওলাতের ন্যায় সমস্ত ট্রেজুরীর কজ্জলগ্নি টাকারও এক হিসাব রক্ষিত হইয়া থাকে। 
ইহা দ্বারা হাওলার্তী টাকার ন্যায় কম্ভ্র টাকা আদায়ের উপায় অনুষ্ঠিত হয় ও কোন স্থানে কম্ভ্র টাকার সুদ 
অন্যায়রূপে গৃহীত কি পরিত্যন্ত হইল, বুঝা যায় এবং তদ্বারা সংশোধন করা যাইতে পারে। 

৮। পূর্ত বিভাগের খতিয়ান বহি। 

বর্তমান সময়ে এই বহিতে কেবল পূর্ত সংক্রান্ত যে কার্যের বাবত যত ব্যয় হয় মোটামোটি রকমে 
তাহার হিসাব রক্ষিত হইতেছে। অন্যান্য বিভাগের ব্যয়ের ন্যায় পূর্ত বিভাগের ব্যয়ের হিসাবও পুষ্থানুপুষ্থরাপে 
পরীক্ষিত হইয়া যথাসময়ে হিসাব পরি্ার হওয়া হে বসাক, বলা বাহুল্য। এতৎসম্বন্ধে পর্ত বিভাগের অবস্থা 
আলোচনার সময় বিশদরাপে বিরত হইবে। 

১৯৪ 



ভূমি ও ভূমি রাজস্ব এবং সাধারণ শাসন 

৯। সর্বপ্রকার বাজে খরচের খতিয়ান বহি। 

২ নং হেড্ওয়ারী খতিয়ান বহিতে বাজে খরচের মোটামোটি হিসাব রক্ষিত হইয়া থাকিজেও তাহাতে 
খরচের বারিজ রাখার সুবিধা না থাকায় আবশ্যকানুসারে বারিজ অনুসন্ধান করার পক্ষে নিতান্ত অসুবিধার 
কারণ হয়। এই অসুবিধা দৃরীকরণার্থে এই বহি রাখার প্রয়োজন । 

১০। ডিপাটটমেন্টেল দণ্ডের বহি। 

রাজকম্্মচারীগণের মধ্যে কেহ কোন অপরাধ করিলে, যদি সেই অপরাধ আদালত কর্তক দগুনীয় 
না হয়, তবে রাজকাধ্যের সুবিধা সুশৃঙ্খল সংবিধানার্থ ডিপার্টমেন্টেল দণ্ডের বিধান বরা হইয়া থাকে । কোন 
কর্মচারী কি অপরাধ বা কি ন্ুটিমূলে কি প্রকার দণ্ডে দর্ডিত হইয়া থাকে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই 
বহিতে সন্নিবেশিত হয়। রাজকশ্র্মচারীদিগের দোষ গুণ পর্য্যালোচনাকরতঃ তাহাদিগকে উন্নত অবনত করার 
পক্ষে এই বইখানা অতীব প্রয্মোজনীয়। প্রত্যেক কর্মচারীর সাভিস বুকের প্রচলন হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে 
স্থানান্তরে উল্লিখিত হইবে। 

১১। খরচ ওয়াফছ জমা বহি। 

হিসাব পরীক্ষান্তে যে সকল খরচ পড়া টাকা আপত্তিমূলক বলিয়া স্থিরকৃত হয় তাহা ওয়াফছ জমার 
জন্য হিসাব বিভাগ হইতে সংসুষ্ট ট্রেজুরীতে আপত্তির ফর্' প্রেরিত হইয়া থাকে এবং এ আপত্তি অনুসারে 
যে সকল টাকা পুনঃ রাজকোষে জমা হইয়া থাকে এই বহিতে তাহারই হিসাব রক্ষিত হয়। 

১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭.ও ২০ নং বহিগুলি আফিসের জাবেদা কাধ্যে ব্যবহাত হয়। সুতরাং 
তদ্বিবরণ গোচর করিতে হইলে রিপোর্টের কলেবর অত্যন্ত বদ্ধিত হইয়া পড়ে, অতএব অনাবশ্যকবোধে পরিত্যন্তঃ 
হইল । 

১২। সর্বপ্রকার আয় ব্যয়ের মাসিক খতিয়ান বহি। 

মাসান্তে ভিমন ভিন্ন ট্রেজুরী হইতে আগত অল্টাহিকের সব্বপ্রকার আয় ব্যয়ের মোট হেড্ওয়ারী একটি 
কাগজ পব্ব বৎসরের আয় ব্যয়ের সহিত তুলনাপূর্বক প্রস্তত করা হয়। এতঞ্ৰারা পূবর্ব বৎসর ও চলিত 
বৎসরের আয় ব্যয়র পর্যালোচনা করতঃ আবশ্যকানুসারে অনাবশ্যক ব্যয়ের হ্রাস ও আয় রূদ্ধির অনুষ্ঠান 
করা যাইতে পারে। 

১৩। বকেয়া দেনার রেজেম্টারী বহি। 

বকেয়া বাকী উজ্লেখে পৃব্বে অনেকে রাজকোষ হইতে অন্যায় মতে টাকা নেওয়া দাবী করিত, তাহা 
নিবারণার্থ দাবিদারাণ, হইতে তাহাদের দাবিকৃত টাকার লিষ্ট সংগ্রহকরতঃ এই বহিতে বর্ণমালানুসারে তাহাদের 
নামভ্ুক্ত করা হইয়াছে, এবং দলিলাদি পর্যালোচনায় প্রকৃতরূপে কোন দাবি স্থির হইলে ক্রমে এই বহিতে 
দাবিকৃত টাকা উশুল দিয়া পরিশোধ করা হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা উক্ত অন্যায় দাবির পথ. একপ্রকার রহদ্ধ 

হইয়াছে। | 

উল্লিখিত বহিগুলির কার্য ব্যতীত আবশ্যকান্সারে হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় কায্যের ফরমাদিও এ 
আফিস হইতে প্রচারিত হয়। 

হিসাবাদির সুশৃঙ্খলার জন্য যে সকল বহি ব্যবহাত হইতেছে ও নিয়ম প্রচলিত আছে তাহ সব্বাঙ্গীন 
' সুসম্পন্ন বলিয়া স্বীকার করা না গেলেও বর্তমান সময়ে তাহা পরিবর্তন করার বিশেষ প্রয়োজন লক্ষিত হয় না। 
আগামী বর্ষের প্রথম হইতে আবশ্যকান্রাপ পরিবর্তনাদি করাই সঙ্গত ও সুবিধাজনক, কিন্তু নিম্নলিখিত বিষয় 
বর্তমান সময় হইতেই অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। 

২১৯৫ 



রাজগী ভ্রিপুরার সরকারী বাংলা 

সরকারী জিনিষাদি কি কি কোথায় কি অবস্থায় আছে কোন স্থানেই তাহার মোট বিশুদ্ধ হিসাব নাই। 
এরাপ একটি হিসাব না থাকায় অনেক সময় উপযুক্ত যত্বের ভ্রুটিতে উহা অপচিত ও অপহাত হইয়া থাকে। 
উপধুক্তরূপে জিনিষের লিস্ট সংগৃহীত থাকিলে অন্যায়রাপে জিনিষ ক্রয় দ্বারা ফে ক্ষতি হয় তাহা নিবারিত 
হইতে পারে। 

বর্তমান সময়ে সাভিস বহি প্রচলিত নাই। সাভিস বহিতে কম্মমচারিগণের কাধ্যকালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
বিরত হইগ্লা থাকে। উচ্চ, মধ্য ও নিশ্ন শ্রেণী, এই ভ্রিবিধ আকারের বহি সরকার হইতে প্রস্তুত করিয়া 
নিদ্দিষ্ট মূল্যে কঙ্্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করিলে সরকারের অতিরিক্ত কোন ব্যয়ের প্রয়োজন হইবে না। 
এই বহির যে আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে তাহাতেই ইহার প্রয়োজনীয়তা বুঝা যাইবে । তবে এতৎসম্বন্ধে 
সংক্ষেপতঃ এই উল্লেখ করা যাইতেছে যে ইহাতে কম্্মচারীর দোষ, শুণ, কাধ্যদক্ষতা, কতকাল যাবত কায 
করিতেছে কি কি কার্য করিয়াছে ইত্যাদি সমস্ত বিষয় লিখিত থাকিবে, কোন সময়ে কোন উচ্চশ্রেণীর কার্য্য 
খালি পড়িলে এই বহি আলোচনাপব্র্বক উপযুক্ততা অনুসারে এঁ কম্্মচারীকে কার্যে নিয়োগ করা হইবে । ইহা 
কম্মচারিগণের পক্ষে যেমন প্রথম শ্রেণীর দলিল, তেমন কম্মচারীর দেওয়া দর্শন বিষয়েও ন্যায়াবলঘ্ধন করার 
প্রশস্ত উপায় এবং এজন্য এই সাভিস বহির প্রয়োজন। 

২য়, পূর্ত বিভাগ । 

রাজ্যের মোট আয়ের* প্রায় 5 অংশ পূর্ত কার্যে ব্যয়িত হয়। সমস্ত প্রকার পূর্ত কার্য সম্পাদনের জন্য 
পূর্ত বিভাগের অধীনে ইঞ্জিনিয়ার আফিস স্থাপিত রহিয়াছে । ইঞ্জিনিয়ার আফিসের কর্তব্যাকর্তব্য সির, দোষগুণ 
বিচার, এবং এম্টিমেটের ন্যায্যান্যাধ্য পরীক্ষা করাই পূর্ত বিভাগের প্রধানতম কর্তব্যকঙ্্ম। 

যে উদ্দেশ্যে পূর্ত বিভাগ সুন্টি হইয়াছিল ইহা দ্বারা সেই উদ্দেশ্য কিছুমান্র সংসাধিত হয় নাই। পর্ত 
বিভাগে মান্র কাগজ বিলির একখানা বহি ও কয়েকটি কাগজের বান্ডেল পাওয়া গিয়াছে । বিশেষ আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে হিসাব বিভাগের একজন আমলাকে মাসিক মং ৩. টাকা হারে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দিয়া 
এই গুরুতর কার্য নিব্বাহ করা হইতেছে! 

বর্তমান সময়ে পূর্ত বিভাগের ক।য্য যেরূপ বিশু্খল অবস্থায় আছে, তাহা দূরীকরণার্থ নিশ্নলিখিতরূপে 
পূর্ত বিভাগ গঠিত এবং তদ্বযবহারাথ নিশ্নলিখিতরাপ বহিগুলি প্রচলন করা একান্ত সঙ্গত মনে করি। 

১। এম্িমেটের নকল বহি। 
২। কাধ্যওয়ারি মঞ্জরী বহি। 
৩। নিকাশ জমা বহি। 
৪। এমারত ও গুহাদির রেজেষ্টারী বহি। 
৫। বজেট ও অন্যান্য আদেশ দ্বারা মঞ্জরী টাকার রেজেম্টারী বহি। 
৬। কল্দ্রাক্ট রেজেম্টারী বহি। 
৭। চিঠিপন্রাদি প্রাপ্তির জমা বহি। 
৮। সেহা বহি। 

উপপ্লিউন্ত' বহিশুলি যে ভাবে ব্যবহাত হইবে নিম্নে সংক্ষেপে তত্তাব বিরত করা গেল। 

১। এম্টিমেটের নকল বহি। 

ইঞ্জিনিয়ার কর্তক যে সকল এস্টিমেট প্রস্তুত হইয়া মঞ্জুরীর জন্য সমাগত হইবে মোটামোটিভাবে তাহা 
পরীক্ষা করিয়া, ভিম ভিন্ন রূপে প্রত্যেক জিনিষের সংখ্যা ও আকৃতিগত পরিমাণ ও মূল্য এই বহিতে লিখিত 
হইবে। তৎপর খরচের বিল অনুসারে যে বাবতের যত টাকা ট্রেজুরী হইতে দেওয়া হয়, তাহা ক্রমে বাদ 
পড়িবে। 

*এই রিপোর্ট প্রসুতকালে অর্থাৎ ১৩০৬ ব্রিপূরাব্দে প্রিপূরারাজোর (জমিদারী বাদে) আয় ছিল, বাষিক প্রায় ছয় লক্ষ টাকা । 

১৯৬ টা 



ভূমি ও ভূমি রাজস্ব এবং সাধারণ শাসন 

২। কার্যওয়ারী মঞ্জরী বহি। 

এই বহিতে কোন্ কর্যবাবত কত টাকা মঞ্জুর হয় এবং মঞ্জরী টাকা মধ্যে যে পরিমাণ টাকা খরচ 
পড়ে তাহার মোট হিসাব রক্ষিত হইবে। 

৩। নিকাশ জমা বহি। 

কাধ্যান্তে ইঞ্জিনিয়ার আফিস হইতে নিকাশ পর্ত বিভাগে সমাগত হইয়া এই বহিতে জমা হওয়ার পর 
পরীক্ষিত হইয়া মন্তব্যযুক্তে হিসাব বিভাগে প্রেরিত ও তথায় পুনঃ পরীক্ষিত হইবে। 

৪। এমারত ও গৃহাদির রেজেম্টারী বনি। 

এই বহিতে সরকারী যে সকল এমারত ও গৃহাদি আছে, আবশ্যকীয় বিবরণসহ তাহার লিম্ট থাকিবে । 
এতদ্বারা দালান ও গৃহাদি মেরামতের কার্যের আবশ্যকতা বূুঝিবার সুবিধা হইবে । 

৫। বজেট ও অন্য আদেশ দ্বারা মঞ্জরীকত টাকার রেজেম্টারী বহি। 

এই বহি দ্বারা মোট মঞ্জরী অতিক্রম হয় কিনা, কেবল তাহাই দেখিবার সুবিধা হইবে। 

৬। কল্ট্রাকট রেজেম্টারী বহি। 

এই বহিতে কার্য খাসেকি কন্ট্রাকটে সম্পন্ন করা হয় তাহা লিখিত থাকিবে, কন্ট্রাকটের সর্ত সংক্ষিপ্ত- 
রি লিখিত হইবে । এতদ্দারা কার্যের অবস্থা ও উপযুক্ত সময়ে কার্য্য সম্পাদিত হয় কিনা তাহা সহজে জানা 

ব। 

» পৃব্র্ই উল্লেখ করা হইয়াছে যে পূর্ত বিভাগের কার্য সম্পাদনার্থ কোন কম্্মচারী নাই। সুতরাং পূর্ত 
বিভাগের কার্য নিয়মিতভাবে সম্পাদন করিতে হইলে অন্যন ২ জন কম্্মচারীর প্রয়োজন ॥ তন্মধ্যে একজন 
পত্ত সংক্রান্ত কার্যে অভিক্ত হওয়া আবশ্যক। কথিত দুইজন ক্্মচারী একন্রে নিযুক্ত না করিয়া আপাততঃ 
মাসিক ২০ বিশ টাকা বেতনে একজন মোহরের নিযুক্ত রাখিয়া তদ্দারা কার্য্য লওয়া যাইবে। 

ওয়, বিচার, চিকিৎসা, জেইল ও মিউনিসিপ্যাল 

উপরি উল্লেখিত বিভাগ চতুষ্টয়ের কয়েকটি বাণ্ডেল মাত্র পাওয়া গিয়াছে। পূর্ত বিভাগের অবস্থা অপেক্ষা 
এই বিভাগ চত্স্টয়ের অবস্থাও কোন অংশে উন্নত বলিয়া পরিলক্ষিত হয় না। 

রাজ্যের ভিত্তি সুদৃতকরণার্থ বিচারই যে একমাত্র উপাদেয় উপাদান তাহা সব্বববাদীসম্মত। বিচার-বিভ্রাট 
এবং বিচার-শিথিলতার সহিত রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল ও উন্নতি অবনতির. অতি নৈকট্য সম্বন্ধ রহিয়াছে, সুতরাং 
যাহাতে এবছিধ গুরুতর বিভাগের ক্ষমতা ও ক।য্যের কোনরূপ অপব্যবহার না হয় তত্প্রতি বিশেষ সতর্ক ও 
তী্ষ দৃম্টি রাখা প্রধানতম কর্তৃব্য। বিচার-সংক্রান্ত কার্যের মাস্কাবারাদি কতকগুলি কাগজ অধস্তন বিচারাদালত 
হইতে বিচার বিভাগে সমাগত হইত । (১) বিচার বিভ্রাট নিবারণ ও বিচার বিভাগের জাবেদা কাধ্যাদি সশৃঙ্খলার 
সহিত যথাসময়ে সম্পাদিত হওয়ার দায়িত্ব যখন যথাক্রমে আপীল ও খাষ আপীল আদালতের উপর ন্যস্ত 
আছে এবং তদনুসারে মাস্কাবারাদি তথায় প্রেরিত হইয়া থাকে, তখন অধস্থ আদালত হইতে মাস্কাবারাদি 
পুনঃ গ্রহণ করতঃ অনাবশ্যকরূপে কার্যুরদ্ধি করা সঙ্গত বোধ না হওয়ায় তাহা রহিত করিয়া কেবল ত্রৈমাসিক 
প্রেরণের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে । (২) এততিম্ন নরহত্যা, রাজদ্রোহিতা, ডাকাতি প্রভৃতি গুরুতর পুলিশ ধর্তব্য 

, মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পর তৎসম্বদ্ধে সাময়িক রিপোর্ট প্রেরণেরও নিয়ম করা হইয়াছে, সাময়িক রিপোর্ট দৃঙ্টে 
কোন মোকদ্দমার অবস্থা বিশদরাপে টির হওয়ার আবশ্যক হইলে, সংশ্লিষ্ট নথি আনিয়া দৃষ্টি করিলেও 
তদ্ুদ্দেশা সংসাধিত হইতে 

১৯৭ 
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, বিচার সংক্রান্ত আইন, নিয়ম, এবং ফরমাদি পরিবর্তন, পরিবদ্ধন, সংশোধন ও নূতন প্রণয়ন করা 
আবশ্যক কিনা এবং প্রচারিত নিয়মাদি কার্যে পরিণত হয় কিনা তত্প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখাই এই বিভাগের 
প্রধানতম কর্তব্যকার্য্য। 

আফিসের জাবেতা কার্য্যোপযোগী জমা বহি, সেহা বহি প্রভৃতি বহিগুলি ব্যতীত নিশ্নলিখিত বহিসকল 
রাখার প্রয়োজন হইবে। 

১। বিচারকের রেজেম্টারী বতি। 
২। প্রচলিত ফরম বহি। 
৩। আইনের পাগুলিপি বহি। 
৪1 সারকিউলার বহি। 
৫। বিচারিত মোকদ্দমার ভ্রৈেমাসিক, ষান্মাসিক ও সালতামামীর রেজেম্টারী বহি। 

১। বর্তমান সময়ে বিচারাদালতের বিচারিত মোকদ্দমার ন্যাধ্যান্যাধ্য পর্যযালোচনাস্তর কোনরাপ প্রাতিকার 
করা হয় না, সুতরাং দায়েরী মোকদ্দমাগুলি কোনরূপে নিষ্পত্তি করিয়া ফাইল পরিক্ষার করাও প্রধান লক্ষ্য- 
স্থানীয় হইয়া উতিয়াছে। ইহা যে সূবিচার পক্ষে মহৎ অন্তরায় ও আপত্তিজনক তাহাতে সন্দেহ নাই, বিচারফলের 
সহিত বিচারকদিগের উন্নতি অবনতির নৈকট্য সম্বন্ধ সংস্থাপিত না হইলে সহজে ইহার গতিরোধ করার অন্য 
উপায় নাই, সৃতরাং বিচারকদিগের বিচারকার্যের ফলাফলের রেজেম্টরী রাখা আবশ্যক । এই বহিতে বিচারক- 
দিগের নাম ও তাহাদের বিচারিত মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত ফলাফল লিখিত থাকিবে। 

" ২।৩।৪8।৫ নং বহি সম্বন্ধে গোচর করার বিষয় কিছু নাই বলিয়া তাহা উচ্লেখ করা হইল না, 
ইহা জাবেতা কার্য্ের বহি সামীলেও গণ্য করা যাইতে পারে। 

চিকিৎসা বিভাগ । 

কাগজদৃষ্টে এই বিভাগের ঝার্য যদৃচ্ছাডাবে পরিচালিত হওয়াই পরিলক্ষিত হয়। চিকিৎসা বিভাগের 
অধীনেই স্টেট ফিজিসিয়ান আফিস। রাজ্যের স্থাপিত সমস্ত চিকিৎসালয়ের কার্যাদির জন্যই প্রথমত সাক্ষাৎ 
সম্পর্কে ষ্টেট ফিজিসিয়ান আফিস দায়ী এবং স্টেট ফজিসিয়ান আফিসের কার্য্যের ওচিত্যানুচিত্য চিকিৎসা 
বিভাগের পরীক্ষণীয়। বর্তমান সময়ে এই উদ্দেশ্য ও সাধারণ নিয়ম কার্যে পরিণত না হইয়া এরূপ বিকৃত 
ও বিপরীতভাবে কার্য পরিচালিত হইতেছে যে, তদ্দারা স্টেট ফিজিসিয়ান আফিসের অস্তিত্ব স্বীকার করা 
দুরাহ হইয়া পড়িগ্নাছে। চিকিৎসা বিভাগ সংক্রান্ত কাষ্যপ্রণালী ও নিয়মাদি বিরৃতিপূর্বক পশ্চাৎ গোচর করা 
যাইবে। বর্তমান সময়ে তদালোচনা করা এই রিপোর্টের উদ্দেশ্য নহে বলিয়া স্থগিদ রাখা গেল। 

জাবেদা কাষ্যের আবশ্যকীয় বহিগুলি ভিন্ন ইনডোর ও আওট্ুডোর রোগীর ও যন্তাদির রেজেম্টারী চিকিৎসা 
বিভাগে রক্ষিত হইবে । প্রথমোক্ত বহিখানাতে রাজ্যে মাসিক কোন প্রকারের কত রোগী চিকিৎসিত হয় তাহা 
ও চিকিৎসার কার্যকারিতার ফল লিখিত থাকিবে, দ্বিতীয় বহিদ্বারা কোন চিকিৎসালয়ে কোন কায্যের কিরাপ 
অস্ত্র আছে তাহা লিপিবদ্ধ হইবে, শেষোক্ত বহিদৃষ্টে কোনস্থানে কোন অস্ত্রের অভাব থাকিলে আবশ্যকানুসারে 
তাহা পূরণ করা যাইবে এবং কোন স্থানে অনাবশ্যকরাপে কোন অস্ত্র থাকিলে তাহাও ারিরাজারিযাছী, স্থানাস্তরে 
ব্যবহারের বন্দোবস্ত করা যাইতে পারিবে। 

জেইল। 

কম্মমচারী নিখুজের কার্য্য ভিন্ন জেইল সংক্রান্ত অন্যান্য আবশ্যকীয় কোন কার্যই রীত্যনুসারে বর্তমান 
সময়ে জেইল পপ সিপপ পু কসি্পমুিএ০পনসপিপৃ্প 
১৬০৬০ পি ০৮ এবং কয়োদীর চরিন্তর উ্নতির দিকে দৃষ্টি 
রাখাই জেইল বিভাগের প্রধানতম কর্তব্য। 

২১৯৮ ্ 
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বর্তমান সময়ে উল্লেখিত বিষয়গুলি পরিজাত হওয়ার উপযুক্ত কোন কাগজই পাওয়া যায় নাই, এবং 
তাহা সংগৃহীত হওয়ার অনুষ্ঠান হইয়াছিল এমতও দৃঙ্ট হয়না । আপাততঃ জেইল সংক্রান্ত কার্যের জন্য 
জাবেতা বহি ভিন্ন নিম্নলিখিত বহিগুলি প্রচলন করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। 

১। কয়েদীর হুলিয়া বহি। 
২। কয়েদীর চরিত্র বহি। 
৩। কয়েদীর মস্কাবার। 
৪। আয় ব্যয়ের মাসিক হিসাব। 
৫| স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জেইল হসপিটালের রিপোর্ট । 
৬। হাজতী বই। 

১। হুলিয়া বহি। 

এই বহিতে কয়েদীর নাম, ধাম, পিতার নাম, বয়স, জাতি, শরীরের গঠন ও টিহগদি বিষয় লিখিত 
| 

২। কয়েদীর চরিত্র বহি। 

কারাগারে কয়েদীর চরিত্র কিরূপ থাকে, মাসান্তে জেইল হইতে তাহার রিপোট' গ্রহণাস্তর এই বহিতে 
লিপিবদ্ধ করা হইবে । চরিন্রদৃষ্টে আবশ্যকানুসারে কোন কয়েদীর উপর কোনরূপ অনুগ্রহ করা কি কঠোরতা 
অবলম্বন করার প্রয়োজন হইলে এই বহি দ্বারা তাহার বিচার করা সহজ হইবে । চরিন্্রুহীন ব্যক্তির সংশোধনই 
কারাগারের প্রধান উদ্দেশ্য । চরিব্রদ্ষ্টে কয়েদীর প্রতি ব্যবহার করা হইলে তদ্দুষ্টে অনেকেই যে চরিত্র সংশোধনে 
প্রয়াসী হইবে তাহা অনুমান করা অযৌত্তিক নহে। চরিত্রবান প্রজাকে রাজোন্নতির একটি অঙ্গ বলা অন্যায় নহে। 

৩। কয়েদীর মাস্কাবার। 

ইহাতে কি অপরাধে কোন কয়েদী কতদিনের জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছে এবং কোন তারিখে মুজিলাভ 
করিবে ইত্যাদি বিষয় লিখিত থাকিবে । 

৪। আয্ব্যয়ের মাস্কাবার। 

এতদ্দারা কতজন কয়েদীর দ্বারা মাসিক কি কাধ্যে কি পরিমাণ আয় হয় এবং মোট কত জেইল রসদ 
ব্যয় হয় ও প্রত্যেক কয়েদদীর জন্য কত ব্যয়ের প্রয়োজন তাহা সহজে নিশাত হইতে পারিবে। 

6। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জেইল হফ্পিটেলের রিপোর্ট । 

,  ইহাদ্বারা কোন জেলে কয়েদী কিরিপ সুস্থ থাকে তাহা জানিয়া আবশ্যকান্সারে কয়েদীর স্থান পরিবর্তনের 
সুবিধা করা যাইবে এবং হস্পিটালে ডাত্তণরের চিকিৎসার নিপুনতাও পরীক্ষিত হইতে পারিবে । এই রিপোটে 
কোন কয়েদী কি রোগগ্রস্ত হইয়া এবং কতদিন চিকিৎসিত হইয়া আরোগ্য বা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে তাহা 
বিশদরাপে বণিত থাকিবে। 

৬। হাজতী বই। 

এই বহি দ্বারা বিচার বিভাগের কার্যের আংশিক পরীক্ষা করা যাইবে। কোন হাজতী কি অপরাধে 
কতদিন হাজত ভোগ করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছে বা কারাদণ্ডে দর্ডিত হইয়াছে তাহা লিখিত থাকিবে । ইহা 
ত্বারা অনাবশ্যক বা অন্যায়রাপে কোন বিচারক কোন বাক্তিকে হাজতে রাখিলে তাহারও প্রতিকারের অনুষ্ঠান 
করা যাইতে পারিবে। * 

গু ৪৪৯৪১ 
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মিউনিসিপাল বিভাগ। 

এই বিভাগের বর্তমান অবস্থা প্ব্রেই উজ্লেখ করা গিয়াছে, ব্যবহারের উপযৃতক্ত কেন কাগজ 
নাই। অন্যান্য সেরেস্তার ন্যায় এই বিভাগেও জাবেদা কার্যের আবশ্যকীয় বহিগুলি রক্ষিত হইবে; তত্তিন্ন 
মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত সমস্ত স্থানের আবশ্যকীয় ও জাতব্য বিষয় সম্বলিত বিশুদ্ধ একখানা মানচিন্ত্র, ও 
কার্যওয়ারী হিসাবের একখানা বহি এবং মিউনিসিপাল কমিটির কাধ্যবিবরণী বহি থাকিবে । মানচিত্র দ্বারা 
নগরের অবস্থা দুষ্টিকরা ও আবশ্যকানুসারে তাহার সংস্কারাদির অনুষ্ঠান করার সুবিধা হইবে। কার্যওয়ারী 
বহি দ্বারা কোন কার্য বাবদ কি পরিমাণ ব্যয় হয় এবং বাধষিক সমষ্টিতেই বা কি পরিমাণ ব্যয় হইল, তাহা 
জানিবার সুবিধা হইবে। বর্তমান সময়ে যে নিয়মে মিউনিসিপালিটির কার্য পরিচালিত হইতেছে তাহা প্রকৃষ্ট 
নহে। মিউনিসিপালিটির কার্য সম্বন্ধে সাধারণের মতামত গ্রহণ ও সহানুভূতি আকর্ষণ করা আবশ্যক॥ এতভিন্ন 
মিউনিসিপালিটির সংস্ম্ট কাধ্যের বিচারাদি ও ট্যাক্স ধায্য সম্বন্ধে। নিয়মাবলী প্রণয়ন করা আবশ্যক। এই 
রিপোর্টে এ সকর বিষয় আলোচ্য নহে বলিগ্না স্থগিদ রাখা গেল। মিউনিসিপাল কমিটির কার্যবিবন্ধণ ও নির্ধারণাি 
এই বহিতে সনিবেশিত হইবে। 

উপরের লিখিত সেরেস্তাসমহে যে যে বহি রক্ষিত হইবে তাহা যথাস্থানে বিবত করা হইয়াছে । এতভিনন 
প্রত্যেক সেরেস্তায় এক এক খণ্ড অর্ডার বহি এবং পরিদর্শন বহিও রক্ষিত হইবে এবং তাহাতে সেরেসম্তার 
কম্মচারীগণের কাধ্যাদি সমালোচিত হইবে এবং তদনূসারে সংসৃষ্ট ব্্মচারীগণ পুরস্কৃত বা তিরস্কৃত হইবে। 

উন্নতি ও অবনতি 

আমার প্রতি অপিত বিভাগগুলির বত্তমান অবস্থা যেরূপ গগনে গঠিত করা আবশ্যক তাহা অতি সংক্ষেপে 
গোচর করা হইয়াছে। কার্য্য পরিচালন সম্বন্ধে যে বন্দোবস্ত আছে ও যাহা করা একান্ত আবশ্যক তাহাও 
অতি সংক্ষেপে নিম্নে গোচর করিতে প্রয়াসী হইলাম। 

বর্তমান নিযুক্তিয় কম্্মচারী বর্তমান প্রস্তাবিত কশ্মচারী ও কেতন 
হিসাব বিভাগ মাসিক বেতন 

হেড্মোহরের ২জন, ২৫ হিঃ ৫০২. সেরেস্তাদার ১জন ৩০ টাকা 
মোহরের ৪জন, ওজন ১৫ হিঃ ১জন ১২ হিঃ ৫৭২. পেস্কার ১জন ৩০ টাকা 

হেড্মোহরের ১জন ১৮ টাকা 
মোহরের ৫জন 
ওজন ১৬ হিঃ " ৭০ টাকা 
১জন ১২ হিঃ | 

১জন ১০২ হিঃ 
দপ্তরী ১জন ৭ টাকা 
আরদালী ১জন ৬ টাকা 
জমাদার ১জন ৭ টাকা 
পিয়ন ১জন ৬ টাকা 

পূর্ত বিভাগ পাঙ্খা বরদার ১জন ৬ মাসের | 
মোহরের ১জন জন্য ,৫ টাকা 

৩২. মোহরের ১জন ২০ টাকা 
বিচার, চিকিৎসা ও জেইল 
ক্লার্ক ১জন ২৫. চিকিৎসা ও মিউনিসিপালিটির 
মোহরের ১জন ১৫. মোহরের ১ জন ১৫ টাকা 

(অসম্পূর্ণ) 

*এই মদ্রিত রিপো্টটি এ পর্যন্তই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অবশিস্টাংশ পাওয়া যায় নাই। এই রিপোর্টের সঙ্গে সংস্ষ্ট বিভি্ন . 
বিভাগে তৎকালে ব্যবহাত ও ব্যবহারের জন্য প্রস্তাবিত ২৮টি ফরমের আদর্শ পরিশিষ্টের অন্তর্ভক্ত হইয়াছিল- সেগুলি দেওয়া 
হইল না। 

০০ 



ভূমি ও ভূমি রাজস্ব এবং সাধারণ শাসন 

নিদশন--১৮ 

রাজপরিবারভুক্ত ব্যকিগণের দখলীয় মিনাহ তালুক খাস দখলে আনা . সম্পকে 

শ্রীহরি 

২. 1. 1060 3911101) 

শমেমো নং 88 

যেহেতু স্বাধীন রাজ্য ও জমিদারী মধ্যে বহুপরিমাণ ভূমি রাজপরিবারবর্গের দখলে মিনাহ ও সামান্য 
কর ধায্যে তালুক ইত্যাদি নিষুস্তত আছে। এতমিবন্ধন যে রাজ্যের আয়ের যথেম্ট খর্ধতা হইয়া রহিয়াছে এবং 
উন্নতির ব্যাঘাত হইতেছে, তাহা উল্লেখ করা বাহুল্য । রাজপরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিই নিয়মিত ভরণপোষণ 
এবং আকস্মিক কার্য্য চালাইবার জন্য যখোপযুক্ত ব্যয় পাইয়া আসিতেছে, এমত অবস্থায় তাহাদিগকে উল্জিখিত- 
রূপ তালুক ইত্যাদি দিয়া রাজ্যের উন্নতির ব্যাঘাত করা কোন ক্রমেই সঙ্গত বোধ হয় না, বরঞ্চ তাহা খাস 
করিলে রাজকোষের উনতি এবং রাজ্যের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। অতএব 

আদেশ হইল যে, 

স্বাধীন রাজ্য মধ্যে উল্লিখিত প্রকারের যে সনস্ত মিনাহ তালুক ইত্যাদি আছে, তাহা একদা খাস করিয়া 
একমাস মধ্যে স্থিতির কাগজ দাখিল করাইয়া লওয়ার ও খাস সামিলে উশুল তহশীলের বন্দোবস্ত করার 
ব্রণ এই মেমোর প্রতিলিপি রাজস্ব বিভাগে প্রেরণ করা যায়। জমিদারী াধ্যে উত্তম প্রকারের সে সমস্ত 
তালুবগদি আছে, ইতিপৃব্রে ম্যানেজার সাহেব নিকট হইতে তাহার লিষ্ট চাওয়া হইয়াছে, উত্ত' লিম্ট সম্ভবর 
প্ররম জনা তাগিদ দেওয়া যায়। ইতি সন ১৯৩০৭ ভ্রিং ২০শে বৈশাখ । 

* মচ্টিমেয় কায়েমী স্বার্থের মূলে আঘাতের এই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টার অন্তরালে ছিল রাজমন্ত্রী উমাকান্ত দাসের সাহসী ভ্মিকা-_ 
যদ্বারা তিনি রাজদরবারের অন্গ্রহভোগী চক্রের বিষ-নজরে পড়িয়া ও কুট চক্রান্তমূলে ওয় বারের মন্ত্রীত্ব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। 

এই অন্ন্হীত চক্রের স্বার্থ রক্ষার দুর্বল প্রচেস্টাটি প্রতিফলিত হইতেছে--পরবতী। ৩রা জ্োষ্ঠ ১৩০৭ তারিখের নিদশন্টি হইতে। 

নিদর্শন--১৯ 

ঠাকুরবংশীয় সরকারী কর্মচারীগণের নিয়োগ ইত্যাদি সম্পকে * 

1২. 2. 10620 32117021) 

শ্রীহরি 

মেমো নং 6৪8 

যেহেতু স্বাধীন রাজ্য ও জমিদারীতে আগরতলাস্থ ঠাকুরবংশীর অনেকে কম্মচারীরূপে নিষুজ্জ হইয়াছে 

ও হইতেছে এবং তাহাদের বহাল বরখাস্তের অধিকার এপক্ষের হস্তে থাকা প্রয়োজন, অতএব-- 

আদেশ হইল যে, 

২০২ 



রাজগী ভ্রিপূরার সরকারী বাংলা 

অন্রত্য ঠাক্র বংশীয় কোন ব্যক্তিকে বহাল, বরখাস্ত, উন্নিত ও পরিবর্তিত করিতে হইলে তৎসম্বদ্ধে 
প্রস্তাব লিখিয়া এপক্ষের মঞ্জরি গ্রহণ করা সংসুষ্ট প্রধান কাধ্যকারকগণের কর্তব্য হইবে। জাতার্থে অন্র মেমোর 
এক এক খণ্ড প্রতিলিপি চাকলার ম্যানেজার সাহেব নিকটে ও রাজস্ব বিভাগে ও তৎযোগে অন্যানা আফিস 
সমহে প্রেরিত হয়। ইতি সন ১৩০৭ ভ্রিং তারিখ ওরা জ্োষ্ঠ। 

* উমাকান্তবাব রাজমন্ত্রীর অধীন প্রশাসনিক বিভাগ সম্হের কতিপয় ক্ষেত্রে রাজদরবারের অযথা হস্তক্ষেপের অপর একটি নিদর্শন। 
রাজদরনারে নিষপ্ত ক্ষমতালোভীগণের এইরূপ অযথা হস্তক্ষেপ রবীন্দ্রনাথ তাপ চিঠি পন্ধে ও “বজেট নোটে" উক্লেখ 
করিয়াছেন । : ("রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা” গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। : 

নিদশন--২০ 

প্রশাসনিক কাজকর্মের রিপোর্ট তলব* 

বং. 1. 1061 301711911 

শীতল 

ঃমমো নং নঙ 

হোভেত এখানবনয় বিচার আদালত, কাজেকণ্তর্ী আঙ্চিস, পুলিস খানা, স্কুল, জেইলখানা, ডাক্তারখ।না, 
রেজেস্টরি আফিস, মিউনিসিপালি।ট, ভোষাখানা ও ভাশারখানা ইত্যাদির কার্য কিরূপ পরিচালিত হইতেছে, 
তাহা এপক্ষের গোচর হওয়া আবশ্যক! অতএব 

আদেশ 

বিভাগীয় ভার্প্রাপ্5 কাষ্যবারকগণ স্বীয় স্বীয় সংসুষ্ট আফিসাদি পরিদশন পূর্বক, বস্তমান পৌষ মাস 
মধো এপক্ষ সাক্ষাৎ রিপোট করার কারণ প্রতিলিপি রাজন, বিচার, জেইল, চিকিৎসা, শিক্ষা, মিউনিসিপ্যাল 
বিভাগে ও খাস আপীল আদালতে এবং সংসার আফ্িসে পাঞান যায়। ইতি সন ১৩০৭ ভ্রিং তাং ২১শে পোষ 

২২শে পৌষ 

* রাজদরবার হইতে রাজমস্ত্রীর প্রতি অপিত প্রশাসনিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ বন্ধ হইবার একটি উকচ্ট নিদর্শন । 
রবীন্দ্রনাথ-নির্বাচিত্ মন্ত্রী রমণীবাবুর নিষৃহ্িদ্র পরবত্তী প্রচারিত রাজাদেশটি অর্থবহ। 

স২০৯ 



ভূমি ও ভূমি রাজস্ব এবং সাধারণ শাসন 

নিদশন--২১ 

কানুনগো পদে অস্থায়ী নিয়োগপন্ত্র, তৎপদে বহাল ও পদোন্নতি সম্বন্ধে একটি নথা 

সেহা নং ১৪৬৫ রাজধানী আগরতলা 
৮-৫ রাজস্ব বিভাগ 

মোহর 

রাজস্্ বিভাগ আগরতলা 
স্বাধীন নিপরা 

[. 0. 815৬/25 শ্রী গোপীকষ্ণ দেব 
নায়েব দেওয়ান সহযোগী 

| শীযুত ব্রজেন্দ্রচল্দ্র দত্ত 
প্রাথথী 

অদ্/কার আদেশানূসারে তোমাকে সোনামড়া বিভাগের বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কাধ্য সম্পাদন, রক্ষিত শালবন 
ইত্যাদির তত্বাবধান এবং সাভে ও তহশীল সংক্রান্ত কার্য্য পরিদর্শন জন্য সোনামুড়া বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কাধ্য- 
কারকের অধীনে কানুনগো পদে মাসিক মং ৪০. চলিলশ টাকা বেতনে পরীক্ষা সাপেক্ষে আপাততঃ ৬ ছয় 
মাসের নিমিত্ত নিযুক্ত করা গেল। তুমি উক্ত ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক এবং এ আফিসের আদেশ ও উপদেশমত 
আপন জিম্বার কার্য সতকতার সহিত নিব্বাহ করিবা। কাষ্যে পারদশিতা দুল্ট হইলে তোমাকে ৬ ছয় মাস 
পর উত্ত পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত করা যাইবে । ইতি সন ১৩০৮ ভ্্ং তারিখ ৮ই আষাঢ়। 

৭809, 011811021)10108, 
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রাজধানী আগরতলল।, লাজস্্ বিভাগ । 

সোনামুড়ার ডেপুটিব/লেক্টারের ১৯ইই ফাল্গুন তারিখের ১৪০২৮ শং সেহার মন্তরা সহ তত্রত্য 
কাননগুইর প্রাথনাপন্র আলোচিত হইল । ২৬ 

ডেপুটিকলেক্টারের মন্তব্যে প্রকাশ ঘে উক্ত কাননগুইর কাজকশর্ম সন্তোষজনক এবং প্রশংসাযোগ্য। 
অতএব কাননগুই শ্রী ব্রজেন্দ্রন্দ্র দত্তকে এ পদে স্থায়ী করা যায়। প্রতিলিপি সোনামুড়া বিভাগে প্রেরিত হয়। 
ইতি ১৩০৮ ন্ত্রিং তাং ২০শে ফাল্গুন । 

কৈরাসচন্দ্র বিশ্বাস শ্রীগোপীকৃঞ্ণ দেব 
নায়েব দেওয়ান সহযোগী 

নিদশন--২২ 
দেওয়ান পদ নিযুক্ত: শরচ্চম্দ্র বস্ 

২. 1. [090 38111731]) 

মেমো নং ১৩ 

এ সরকারের ভূতপৃব্্ব দেওয়ান শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র বসূ,বি, এল,কে মন্ত্রীর অধীনে পুর্ব লকবে এবং মাসিক 
"মং ৪০০২ চারিশত টাকা বেতনে পুননিযুক্ত করা গেল। অবগতি ও কার্য্যে পরিণতির জন্য এই আদেশ মন্ত্রী 
আফিসে পাঠান যায়। ইতি সন ১৩১১ ভ্রিং ৮ই পৌষ 

২০৩ 



রাজগী ভ্রিপরার সরকারী বাংলা 

নিদশন--২৩ 

নিম্োগপত্ত : সাব ডেপটি কালেকটার 

সেহা নং ৩৭৭২ রাজধানী আগরতলা 
৯-১ মন্ত্রী আফিস, রাজস্ব বিভাগ 

মোহর 
রাজস্ব বিভাগ 
আগরতলা 

স্বাধীন ভ্রিপরা 

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত সবডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও সবডেপুটি কালেক্টার, সোনামুড়া বিভাগ সমীপে-- 

আপনার গত ২৫শে আশ্বিন তারিখের আবেদন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত মন্ত্রী রায়বাহাদুরের গত ৩০শে কাতিক 
তারিখের আদেশানুসারে আপনাকে আপনার পদের পৃব্বনির্ধারিত মাসিক মং ৬০২ যাইট টাকা বেতনে স্থাকমীভাবে 
নিযুক্ত করা হইয়।ছে। আপনার অবগতির জন্য লিখা গেল। ইতি সন ১৩১১ ভ্রিং তারিখ ৬ই অগ্রহাকমণ। 

৩. 0. 315৬/2,5 

ভারপ্রাপ্ত কাধ্যকারক 

নিদশন--২৪ 

উদয়পূর বিভাগীয় আফিস খোলার পর রাজমন্ত্রী কর্ত.ক বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক শ্রীব্রজেন্দ্রচম্দ্র দর্তকে 
লিখিত ডেমি-আফিসিয়েল পল্র 

শীল 
আগরতলা 

১৬ই অগ্রহায়ণ 
১৩১১ ভ্ত্রিং 

প্রিয় ব্রজেন্দ্রবাবু, 
আপনার ৬ই তারিখের পন্র পাইয়া ৫ই তারিখ মহক্মার কাধ্য আরম্ভ করিতে পারিয়াছেন শুনিয়া 

সন্তস্ট হইয়াছি। প্রয়োজনীয় বিষয়সমস্ত যথারীতি আফিসেই লিখাপড়া হইয়া থাকে । বিশেষ স্থলে এবং আপনি 
যে সময়ে যে বিষয় উপলক্ষ্যে আবশ্যক মনে করেন সেই সমস্তই ডেমি আফ্িসিয়েলরাপে আমাকে স্বতন্ত্র জানাইবেন। 

মহকুমার গৃহাদি এবং মহকুমা হইতে চন্রিপুরেশ্বরী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এবং চত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের ও 
“শিবের মন্দিরের সংস্কারাদি কার্ষেয এইক্ষণ মনোযোগী হইতে হয়। এতৎসম্বন্ধে এখান হইতে জনৈক উপরিস্থ 
কার্যকারক কয়েক দিনের জন্য তথায় পাঠাইতে মনন করিতেছি। সুবিধা হইলেই তিনি যাইবেন। কিন্তু তাঁহার 
আগমন প্রত্যাষায় উদ্যোগ ও চেস্টায় আপনি বিরত হইবেন না। সোনামুড়ার সহিত দৈননিন্দ ডাকের বন্দোবস্ত 
যাহাতে করিতে পারেন তাহার চেম্টা করিবেন। ইতি 

শুভাকাঙ্খী 
শ্রীউমাকাস্ত দাস 

২০৪ 



ভূমি ও ভূমিরাজস্থ এবং সাধারণ শাসন 

নিদশন--২৫ 

স্বাধীন ত্রিপুরা মন্ত্রী আফিস* ও তৎসংসুষ্ট রেভিনিউ অফিসসম্হের বন্ধের লিষ্ট বাবতে সন ১৩১৩ ভ্রিপুরাব্দ 

রর রর (৮, লস পা _. 

ক্রমিক যতদিন যে তারিখ হইতে যে তারিখ পর্যন্ত 
নম্বর পর্বদিন বন্ধ থাকিবে বন্ধ থাকিবে মন্তব্য 

১। বগুসরের প্রথম দিন ২১ ১লা বৈশাখ, মঙ্গলবার । 
২। রথযাত্র্য ১ ১২ই আফা, শনিবার। 
৩। খারচী পৃজ। ১ ১৭ই আষাঢ়, বৃহস্পতিবার । 
৪। কের পূজা ১ ২রা শ্রাবণ, শনিবার । 
৫। শ্রীত্রীধূতের জন্মতিথি ১ ১৪ই শ্রাবণ, রূহস্পতিবার। 
৬। ঝুলন যান্দ্রা ১ ১৯শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার । 
৭। জন্মাষ্টমী ১ ৩০শে শ্রাবণ, শনিবার । 
৮। মহালয়া ১ ওরা আশ্বিন, রবিবার । 
৯। শারদীয় পূজা ২১ ৯ই আশ্বিন শনিবার হইতে ২৯শে 

আশখিন শুক্রবার পথ্যন্ত 
১০। শ্যামা প্জা ১ ওরা কান্তিক, মঙ্গলবার 
১১। রমজান ইদ্ (ইদল্ফেতার) ১ ৬ই পৌষ, সোমবার । 
১২। খ্বীষ্টমাস ডে ১ ১০ই পৌষ, শুক্রবার । 
১৩। উত্তরায়ণ সংক্রান্তি ১ ৩০শে পৌষ, রুহস্পতিবার। 
১৪। সরস্বতী পূজা ১ ৮ই মাঘ, শুক্রবার । 
১৫।* শিবরান্রি ১) ২রা ফাল্গুন, রবিবার। 
১৬। বকরা ইদ্ ছইদজোহা) ১ ১৬ই ফ।জগুন, রবিবার। 
১৭। দোল যাত্রা ২ ১৯শে ফাল্গুন, বুধবার হইতে ২০শে 

ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার পধ্যস্ত। 
১৮। বাসন্তী পূজা ১ ১৩ই চৈত্র, শনিবার । 
১৯। মহরম ১ ১৫ই চৈন্ত্র, সোমবার । 
২০। গুডফ্রাইডে ১ ১৯শে চৈন্, শুক্রবার। 
২১। চড়কপৃজা ১ ৩০শে চৈত্র, মঙ্গলবার । 

মোট ৪২ দিন 

আপ রস. এ আস পপ পা 
০০০, ররর ররর অর এ» এপার 

শ্রীযৃত মন্ত্রী রায়বাহাদুরের ১৩১২ ন্রিং ৫ই আশ্বিন তারিখের আদেশানূসারে এই লিম্ট প্রস্তুত হইল। 

১৩১৩ ত্রিং সনে এই লিষ্ট অনুসারে মন্ত্রী আফিস ও তৎসংস্ষ্ট রেভিনিউ আফিস সমূহ বন্ধ থাকিবে, ইতি। 

চু. 0. 81525 

নায়েব দেওয়ান 

০৫ 



রাজগী ভ্দিপূরার সরকারী বাংলা 

নিদশন-২৬ 

ভিন্ন রাজ্যবাসী চাকমা প্রভৃতি পাবত্য প্রজাদিগকে ভ্ত্রিপুরা রাজ্যে সাময়িকভাবে জুম চাষের প্রথা নিষিদ্ধকরণ 

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ 

১৩১৪ গ্রিং, তাং ৫ই বৈশাখ, সারকুলার নং ১ শীট বিলনীয়া বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্।কারকের 
১৯২ই ফাল্গুনের ১০১১।৩-৭ নং সেহাযোগে আগত তন্রতা একটিং পুলিশ ইন্স্পেক্টারের গত উই মাঘের 

রে নং রিপো্ট আলোচনায় জানা খায়, এরাজোর প্রান্তসীমা সনিভিত স্থানে ভিন্ন রাজ্যবাসী চাকমা প্রভৃতি 
পাববত্য প্রজা জুম করিবার অন্ভিপ্রায়ে এরাজ্যে আসিয়া উংঘরত৬ নিশ্মাণ পব্বক অস্থায়ীভাবে ২।৩ মাস কাল 
বাস করে এবং জুমোত্পন্ন তিল কার্পাস ও ধান্য ফসল সংগ্রহের পরেই পূর্ববাসস্থানে চলিয়া যায়। এজন্য 
ইহাদের গঙনাগমন নিরূপণ করিয়া খানাপরতাজ৩?৭ করিবার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে । পক্ষান্তরে 
ইহাদিগের জুমোত্পন তিল, কার্পাস গোপনে রাজ্যান্তরিত হয় বলিয়া মাশুল আদায়ের সুবিধা হয় না। অপিচ 
ইহাদের প্ররোচনা ও সাহাষ্যে এবং কখনও কখনও জন্য কারণে বাধ্য হইয়া এরাজ্যবাসী পাবর্বত্য প্রজাগণ 
তিল কাপাস' বিঝান্ড়া দামাইতে প্রয়াসী হয় । উন্জিখিত ক্ষতি ব্যতীত এ চাকমাগণের জুমের দরুন বর্ষে বে 
অনেক ম্ল/বান রক্ষ নল্ট হইতেছে। এই প্রথা এররাজ্যে প্রজা সংখ্যা বুদ্ধির অন্তরায় বটে সুতরাং তাহা রহিত 
করা আবশ্যক। অতএব অতঃপর ভিন্ন ব্লাজ্যবাসী চাকমা প্রভভতি পাকাভা প্রজাগণকে সা মফ়্িকরুপে এরাজ্যে ডু 
করিবার বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে না, ইতি ।* 
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* এই প্রসঙ্গে গ্রন্থভূক্ত পৃববতী ২৫শে আযাত, ৯৩০৪ তাবিখেধা আদেশটি দৃঙ্টবা 

নিদশন--২৭ 

রাজ্যের তিন বৎসরের সম্তাবিত আয়ের সঙ্গে প্রকৃত আয়ের তুলনাম্লক হেডওয়ারী পর্যালাচনা (১৩১০ স্তরিং 
হইতে ১৩১২ ভ্রিং) 

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ 

১৩১৪ ত্তিং, ঠা" ১টই জ্ষ্ঠ, রিজলিউশন নং ৩-----77 ১৩১০।১৩১১ ও ১৩১২ ভ্ত্রিং এই তিন 

লসরের মধ খে শিগে থে সনে যে পরিমাণ টাকা সম্ভাবিত আয়ের বরাদ্দ ধরা হইয়াছিল এবং তন্মধ্যে 
যে বিভাগে যে পরিমাণ টাকা আয় হইয়াছে, তাহা হেডওয়ারীরাপে নিশ্েনে আলোচনা করা যাইতেছে :* 

১। ভূমির রাজস্থ-সদর বিভাগে এই হেডে বরাদ্দ পরিমাণ টাকা হইতে অধিক আদায় হইয়াছে । 
কিন্ত ১৩১১ দ্িং সনের তুঙগনায় ১৩১২ ন্বিং সনের আদায়ের পরিমাণ প্রায় আট হাজার টাকা কম। খাস 
মহালের বন্দোবস্ত দ্বারা প্রতি বৎসরই স্থিত রদ্ধি পাইতেছে। এরাপ স্কলে ১৩১২ ভ্রিং সনে কম আদায় হওয়া 
সন্তোষজনক নয়। কৈলাসহর বিভাগে ১৩১১ শ্রিং সনের তুলনায় ১৩১২ ভ্রিং সনে সামান্য পরিমাণ টাকা কম 
আমদানী হইয়াছে । সোনামুড়া বিভাগে ১৩১২ ভ্রিং সনে, ১৩১০ শ্রিং সনের তুলনায় প্রায় ছয় হাজার টাকা 
এবং ১৩১১ ঘ্রিং সনের তুলনায় ছয়শত টাকা অধিক আমদানী হইয়াছে । উদয়পূ্রের এলাকা সোনামুড়া হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এরাপস্থলে আদায়ের ফল এবছিধ সন্তোষজনক হওয়া প্রশংসনীয় বটে। বিলনীয়া বিভাগের 

২০৬ 
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আদায়ের ফল সম্তোষপ্রদ। খোয়াই, ধর্মমনগর ও উদয়পুর বিভাগের বিগত বর্ষের আদায়ের অবস্থা মন্দ নহে। 
সেটেলমেন্ট দ্বারা প্রায় সকল দিভাগের স্থিত রূদ্ধি পাইয়াছে। আদায়ের অবস্থা আরও ভাল হওয়া সঙ্গত ছিল। 

২ ঘরচুজি--সদর বিভাগে এই হেডে বিগত বর্ষে বরাদ্দ পরিমাণ টাকা আদায় হয় নাই। পর্ব 
বৎসরের তুলনায়ও ছয়শত টাকা কম আমদানী হইয়াছে । এই হেডে বকয়া প্রাপ্য ও অনেক আছে। বিশেষ 
দৃঢ়তার সহিত তহশীলের কার্য চলিলে এইরূপ কমির কারণ ঘটিত না। কৈলাসহর বিভাগের আয়ের অবস্থা 
মন্দ নহে। সোনামুড়া বিভাগে বিগত বর্ষের বরাদ্দের তুলনায় আদায় কিছু কম হইয়াছে। বিলনীয়া বিভাগের 
বিগত বর্ষের আয় পূর্ব বৎসরের সমান হইয়াছে। খোয়াই বিভাগে পৃবর্ব বৎসরের তুলনায় চারিশত টাকা কম 
আদায় হইয়াছে। তহশীল -কার্যের শৈথিল্য ব্যতীত এই কমির অন্য কোনও কারণ থাকা প্রকাশ পায় না। 
 ধরর্মনগর বিভাগে ১৩১০ ভ্রিং সনে ১২৮৩, টাকা আদায় হইয়াছিল, ১৩১১/১৩১২ ভ্রিং সনে প্রত্যেক বৎসরে 
নয়শত টাকার বেশী আদায় হয় নাই। বিগত বর্ষে বরাদ্দ অপেক্ষা তিনশত টাকা কম আদায় হইয়াছে, ইহার 
কারণ জানা আবশ্যক । উদয়পূর বিভাগে বিগত বর্ষে দশ হাজার টাকা বরাদ্দ ধরা হইয়াছিল, তন্মধ্যে আটশত 
টাকা কম আদায় হইয়াছে; দৃঢ়তা অবলম্বন করিলে এই কমি পরিমাণ টাকা পূর্ণ হইতে পারিত। বিগত বর্ষে 
কোন বিভ।গেই উপযুক্ত সময়ে খানেসুমারী যাচাই হয় নাই, এবার তদ্দূপ না হওয়া বাঞ্ছনীয় । 

৩। বনকর-সদর বিভাগে এই হেডের বিগত বর্ষের আয় সন্তোষজনক । কৈলাসহরের আয় পূর্ব 
বৎসরের তুলপনায় সাত হাজার টাকা কম এবং বরাদ্দের তুলনায় নয় হাজার টাকা কম আদায় হইয়াছে। 
মন্ নদী বনকর মহালের আয় কমি হওয়াই ইহার একমাত্র কারণ। ভূতপূব্্ব ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক শ্রীযুত 
চন্দ্রকান্ত বাবুর ভ্রিতে এই কমির কারণ ঘটিয়াছে। সোনামুড়া বিভাগের আদায়ের ফল সন্তোষজনক । বিলনীয়া 
বিভাগের বরাদ্দ পরিমাণ টাকা আদায় না হইয়া থাকিলেও পবর্ব বৎসরের তুলনায় ফল মন্দ নহে। খোয়াই 
বিভাগে আদায়ের ফল ভাল । লঙ্গাই বনকর মহালের টাকা উচিত মত আদায় না হওয়ায় ধম্মমনগরের আদায়ের 
অবস্থা খারাপ হইয়াছে । উপগ়পূুর বিভাগে কোন বনকর মহাল নাই। বর্তমান বষের কিস্তির টাকা কোন 
অবস্থায়ই বাকী পড়িতে দেওয়া সঙ্গত হইবেনা। বকয়া প্রাপ্য অবিলম্বে আদায় করা উচিত । 

৪। তিল কার্পাস--সদর বিভাগে, বিগত বর্ষে বরাদ্দের তুলনায় সাড়ে দশ হাজার টাকা এবং পূর্ব 
বৎসরের তুণনায় পাঁচ হাজার টাকা কম আদায় হইয়াছে । কৈলাসহর ও সোনামুড়া বিভাগের আয়ের অবস্থা 
নিতান্ত শোচনীয় বিলনীয়া বিভাগের আয়ের অবস্থাও ভাল নহে । খোয়াই বিভাগের তিল কার্পাসের মাশুলই 
প্রধান আয়। এই হেডের আয় প্রতিবৎসরই অত্যাধিক পরিমাণে কমিতেছে॥ ইহার প্রতিকার পক্ষে ভারপ্রাপ্ত 
কার্যকারক বাবুর মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক । ধশ্মনগর ৩ উদগ্নপুর বিভাগে এই হেডে আয়ের পরিমাণ 
অতি সামান্য। বিগত বষে কার্পাস কম উৎপন্ন হওয়াই এই আয় কমির প্রধান কারণ বলিয়া জানা যায়। 
কার্পাসের অবস্থা দিন দিনই খারাপ হইয়া দাঁড়াইতেছে হহা বিশেষ চিন্তনীয় বিষয়। কি কি কারণে কার্পাসের 
অবস্থা খারাপ হইতেছে, কিরাপ উপায় অবলম্বন করিলে অবস্থা ভাল ও আয় রুদ্ধি হইতে পারে এবং বিঝাড়া 
নিবারণ পক্ষে কি কি উপায় অবলঞ্চন করা আবশ/ক, মহক্মার ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকগণ তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান 
করিয়া রিপোর্ট প্রেরণ করিবেন। 

ট। ঘাস্রী--সদর বিভাগে পৃবর্ব বৎসরের তুলনায় বিগত বর্ষে ১০০. টাকা ও টৈলাসহর বিভাগে 

২০০ টাকা কম আদায় হইয়াছে। বিলনীয়া বিভাগের বিগত তিন বৎসরের ফল আলোচনায় প্রকাশ পায়, 

ক্রমেই এই হেডের আয় কমিয়া আসিতেছে । ইহার কারণ জানা আবশ্যক। খোয়াই বিভাগের আয়ের অবস্থা 
মন্দ নহে। ধশ্মনগর বিভাগের আয় ১৩১০ ভ্রিং সন অপেক্ষা কমিবার কারণ জানা আবশ্ক। উদয়পুর 
বিভাগের আয় উল্লেখযোগ্য নহে। ঘাসুরীর “পাশ' প্রদান সময়ে উপযুক্তরূপে তদন্ত করার হয় কিনা এবং 
অগ্রিম মাশুল লইয়া 'পার্শ বিলি করা হয় কিনা, মহকমার ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকগণ জানাইবেন। থানা হইতে 
কর গ্রহণে পাশ বিলি করার নিয়ম করায় আয়ের কোন প্রকার খব্বতা ঘটিতেছে কিনা জানা বাঞ্ছনীয় । 

৬। আড্ডা-সদর ও কৈলাসহর বিভাগের আড্ডা মহালের বিগত বর্ষের আয়ের ফল মন্দ নহে। সোনা- 

মুড়া বিভাগের আয় ১৩১০ ন্িং সনের তুলনায় বিগত বর্ষে পাঁচশত টাকা কম হইয়াছে। এইরূপ কমির কারণ 
অবিলঘে জানা আবশ্যক। বিলনীয়া বিভাগে পর্ব বৎসরের তুলনায় কিছু টাকা কম আমদানী হইয়াছে । খোয়াই, 

' ধঙ্্মনগর ও উদয়পূর বিভাগের ফল ভাল। আত্ডাকর সন্বন্ধীয় নিয্নমাবলীর বিধান মতে বিগত বষে খানে 
স্মারী হওয়ার কথা ছিল। তদনুসারে কার্য হইয়াছে কিনা ধিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য;কারকগণ জানাইবেন। 
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৭। হস্তীখেদা-কৈলাসহর বিভাগে খেদার আয় ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। উপযুক্ত সময়ে এবং উপযুক্ত 
সংখ্যক লোক দ্বারা খেদার কাধ্য হয় না বলিয়া আয়ের অবনতি ঘটিতেছে বলিয়া এ আফিসের বিশ্বাস। যে 
সব্ন হস্তীর দোয়ালের বন্দোবস্ত প্রদত্ত হয় তত্তাবতে উপযূক্ত সময়ে উপযুক্ত, সংখ্যক লোক দ্বারা যাহাতে 
ইজারাদারগণ খেদার কার্য্য অনুষ্ঠানে ব্রতী হয়, ভারপ্রাপ্ত কায্যকারকগণ তৎপক্ষে দুম্টি রাখিবেন। 

৮। কাজিয়ানা--এরাজ্যে ক্রমেই লোক সংখ্যা রদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং তৎসঙ্গে সঙ্গে মুসলমান 
সপ্রদ,য়ের বিবাহের সংখ্যা রদ্ধি পাওয়ার কথা । কিন্ত সদর ও ধশ্মনগর বিভাগে কাজিয়ানার আয়ের পরিমাণ 
ক্রমেই হাস হইতেছে। সংসৃজ্ট কম্মমচারীগণের ভ্রুটি ব্যতীত এরূপ ঘটনা সম্ভবপর হইতে প'রেনা। ভারপ্রাপ্ত 
কার্যকারকগণ এবিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। পূর্ব পৃব্ব বৎসরের তুলনায় অনন্য বিভাগের আয়ের অবস্থাও 
সন্তোষপ্রদ নহে। 

৯। জরিমানা--পৃবর্ব বৎসরের তুলনায় বিগত বর্ষে সোনামুড়া, বিলনীয়া ও ধঙ্্মনগর বিভাগে জরিমানার 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ক্ষত্র ক্ষদ্র ফৌজদারী মোকদ্দমার সংখ্যা র্ধি পাওয়াই এই আয় ব্দ্ধির কারণ বলিয়া 
উপলব্ধি হগ্ন। অন্ান্য বিভাগে কম আয় হহয়াছে। 

১০। তর্সবানা--সদর ও খোয়াই ব্যতীত অন্যান্য সকল ধিভাগেই প্রবর্ব বৎসরের তুলনায় এই হেডে 
আয় রদ্ধি হইরাছে। জনসংখ্যা রদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মোকন্দমার সংখ্যারদ্ধিই হহার প্রধান কারণ। 

১১। খোয়ার-সর্দর, খোয়াই, ধন্মনগর ৩ উদয়পুর বিভাগে এই হেডে কিছু আয় রৃদ্ধি হইয়াছে। 
সোনামুড়া নিভাগে পৃব্ব বৎসরের তুলনায় আয় সমান হইয়াছে। অন্যান্য বিভাগে আয় কমি হওয়ার কারণ 

বুঝা গেলনা । ইজারা খোয়ারগুলির জমা যাহাতে কিস্তিমতে আদায় হইতে পারে তৎপক্ষে ভারপ্রাপ্ত কাধ্য- 
কারকগণ তীব্র দ্ম্টি রাখিবেন। 

১২। আবকারী-সদর, কৈলাসহর, বিলনীয়া ও খোয়াই ব্যতীত অনগন্য বিভাগে আয়ের পরিমাণ 
কম হইয়াছে । কিস্তিমতে ইজারার খাজানা আদায়ের প্রতি বিশেষ দূষ্টি থাকা বাঞ্ছনীয় 

১৩। রেজিন্ট্রেশন-সদর বিভাগে রেজিন্ট্রেশনের আয় পূর্ব বৎসরের তুলনায় প্রায় তিনশত টাকা কম 
হইয়াছে। দর্লিল কম উপস্থিত হওয়াই ইহার কারণ । অন্যান্য বিভাগের আয়ের ফল মন্দ নহে। 

১৪। অন্যান্য হেডের অনিশ্চিত আয়ের বিষয় আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া পৃথকভাবে আলোচিত 
হইল না। 

১৫। মোটের উপর সদর বিভাগে বিগত বর্ষে বরাদ্দকত টাকা হইতে কিঞ্িন্যন সাত হাজার টাকা 
বেশী আদায় হইয়াছে কিন্তু পর্ব বৎসরের তুলনায় নয় হাজার টাকা কম আদায় হওয়া দুষ্ট হয়। কৈলাসহর 
বিভাগে বরাদ্দ অপেক্ষা পাঁচ হাজার টাকা এবং পর্ব বৎসরের তুলনায় এগার হাজারেরও অধিক টাকা কম 
আমদানী হইয়াছে । বিলশীয়া বিভাগে মোটের উপর বরাদ্দ অপেক্ষা চারহাজার টাকা মাত্র কম আমদানী হইয়াছে 
কিন্তু পূর্ব বৎসরের তুলনায় নয় হাজার টাকা অধিক আমদানী হওয়া দুষ্ট হয়--এই ফল সন্তোষপ্রদ। খোয়াই, 
ধর্মনগর ও উদরপুরের আয়ের ফল ভাল হইয়াছে । সব্বাপেক্ষা কৈলাসহর ও সোনামুড়া বিভাগের আয়ের 
ফলই অপত্তোষজণক হইযাছে। 

৯৯ 

বর্তমান বর্ষে যাহাতে আমদ।নীর ফল মন্দ না হয়, ভারপ্রাপ্ত কাষকারকগণ এই সময় হইনেই তৎপক্ষে 
বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। এবৎসরের সব্বপ্রকার আয় সম্বন্ধীয় প্রথম ভ্রেমাসিক রিটাণে আয়ের ফল সম্তোষপ্রদ 
দেখা যাইবে বলিগ্না এ অফিস আশা করেন, ইতি । 

1১,08৪ 

রেভিনিউ সপারিল্টেগেল্ট 
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ভূমি ও ভূমি রাজস্ব এবং সাধারণ শাসন 

নিদশন-২৮ 

কার্যরত অবস্থায় মৃত্যুর ক্ষেত্রে অথবা অবসর গ্রহণের পর সরকারী কমচারীর উত্তরাধিকারীকে চাকুরীরকে 

অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়ে 

[. 2, 1১1810198 

১৩১৫ ভ্রিং, তাং ১৩ কাত্তিক, মেমো নং ১৩--রাজকর্মচারীদিগের মধ্যে যাহারা সরকারের মঙ্জত 
কামনা করিয়া নির্দোষভাবে কায্য সম্পাদন করিয়াছে, তাহারা কাধ্যে নিযুক্ত থাকাকালীন মুত হইলে বা বার্ধক্য 
কি পীড়ার্দিবশতঃ কাধ্য হইতে অবস্ত হইলে, তাহাদিগের স্থলে বা কার্যাত্তরে যদি তাহাদিগের উত্তরাধিকারী 
্ ঘনিষ্ট কেন আত্মীয় নিযুক্ত হইবার নিমিত্ত প্রাহী হয়, তবে সাধারণতঃ তাহার প্রাথনাই অগ্রগণ্য হইবে, 

তত.” 

(). 1৬. 1095 

মন্ত্রী 

নিদশন--২৯ 

রাজ্যেশ্বর সমীপে প্রাথনাদি দাখিলের নিয়ম 

হি. 2. 112101158, 

মেমো নং ১৬ 

কোন রাজকম্মমচারী অথবা কোন প্রাথী একদা এপক্ষসদনে কোনরূপ প্রার্থনা দাখিল করে অথবা সংবাদ 
জানায় তাহা এপক্ষের অভিপ্রেত নহে। এপক্ষসদনে যাহার যে কোন সংবাদ গোচর করিবার বা প্রাথনা পল্র 

দাখিল করিবার আবশ্যক হয় তত্তাবৎ রাজমন্ত্রীর যোগে পেশ করিতে হইবে, অতএব 

আদেশ হইল যে 

এই আদেশ সাধারণে প্রচার করিয়া দেওয়ার জন্য এই মেমোর প্রতিলিপি শ্রীযুক্ত রাজমন্ত্রীর নিকট 

পাঠান যায়। ইতি ১৩১৫ ভ্রিং, তাং ২৬শে কাত্তিক।* 

* রাজদরবার হইতে রাজমন্ত্রীর প্রতি অপিত প্রশাসনিক ক্ষেত্রে হস্যক্ষেপ বন্ধ হইবার একটি উৎক্ষ্ট নিদর্শন। (রবীন্দ্রনাথ নির্বাচিত 
মন্ত্রী রমনীবাব্র নিষুজিন্র পরবর্তী প্রচারিত রাজাদেশটি অথবহ)। রি 
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রাজগী ভ্ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 

নিদর্শন--৩০ 

সরকারী কর্মচারীগণের বিশেষ দাতব্য বা সাহায্য অথবা হাওলাত পাওয়ার নিম্মন্ম 

মেমো নং ১৪ 

চি. 1. 1৮12101058 

বিবাহ এবং শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে কিম্বা গহদাহাদি আকস্মিক কেন বিপৎ্পাতে সরকার হইতে রাজ- 
কম্মচারীগণের সাহায্য প্রা্ত হইবার প্রথা আছে; কিন্তু এতৎসম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই। নিদ্ধারিত নিয়ম থাকা 
আবশ্যক । সেমতে 

আদেশ হহঞ খে 

বিবাহ এবং শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে কিম্বা আকস্মিক কোন গুরুতর বিপৎুপাতে র।জকম্মচারিগণ অভাব 
বশতঃ সরকারের সাহায্য প্রাথী হইলে তাহাদিগকে সাধারণতঃ স্ব স্ব বেতনের অনধিক পাঁচগুণ পরিমাণ পর্য্যন্ত 
টাকা বিনা সুদে হাওলাত দিতে পারা যাইবে । হাওলাতের পরিমাণ কোনস্থলেই এক হাজার টাকার অধিক 
হইবে না এবং এক হাওলাতের বর্তমানে কেহ অপর হাওলাত পাইতে পারিবে না। 

উত্তর হাওলাতের টাকা হাওলাত গৃহীতাদিগের মাসিক বেতনের অনধিক এক-চতুর্াংশ পর্যস্ত পরিমাণে 
মীস মাস কর্তন করিয়া অনধিক দুহ বৎসরের মধ্যে আদায় করিতে হইবে। 

হাওলাত সম্বন্ধীয় প্রার্থনাপন্ন প্রাথাীর উপরিস্থ কম্মচারীর যোগে মন্ত্রী আফিসে দাখিল করিতে হইবে 
এবং তৎ্ক্তক উহা নিষ্পনন হইবে । যথোচিতরূপে নিজ্পভ্ভি করিবার নিমিত্ত এবং হাওলাতী টাকার হিসাবাদি 
সংরক্ষণের নিমিত্ত আবশ্যকীয় ব্যবস্থাদি ও উত্ত আফিস কর্ত,ক স্থিরীকৃত হইবে । ইতি সন ১৩১৫ ভ্রিং তারিখ 
১৩ই কান্তিক। 

নিদর্শন--৩১ 

রাজকাষে নিয়োগ (ম্যাজিন্ত্েট কালেকটার ) 

1২. 16. 110171158 

9. 1.20) 

মেমো নং ১ 

এপক্ষের অনুমোদনাধীনে বিগত ১৩১৯ শ্রিং সনের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে শ্রীলশ্রীযুক্ত কমার স্রেন্দ্র চন্দ্র 
দেববন্্মাকে সদরে প্রবেশনার মেজিম্ট্রেটে ও কালেকটরের পদে, মাসিক ৫০২ টাকা তন্খাতে নিযুক্ত করা 
হইয়াছিল। বর্তমান বর্ষের ১লা বৈশাখ হইতে তাঁহাকে উক্ত পদে মাসিক ১০০ টাকা তন্খাতে স্থায়ী করা 
গেল। তিনি সদর বিভাগের অতিরিক্ত (84৫1110781) মেজিম্ট্রেট ও কালেক্টর স্বরূপে, সদরের বর্তমান 
সম্মিলিত দেওয়ানী, ফৌজদারী ও কালেক্টরী সংক্রান্ত কার্যের বন্দোবস্ত স্থিরতরে, দ্বিরাদেশ পর্যন্ত, সদরের 
তত্তাবৎ কার্য সদর বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কাধ্যকারকের অর্পন মতে সম্পাদন করিবেন । 

প্রচার ও আচরণ্থ উপরোক্ত আদেশের প্রতিলিপি মন্ত্রী আফিসে প্রেরণ করা যায়। ইতি ৯ই বৈশাখ ১৩২০ স্ত্রিং 
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. ভূমি ও ভূমি রাজস্ব এবং সাধরণ শাসন 

নিদর্শন--৩২ 

পাবত্য প্র্াগণের ঘরচুত্তি কর আদায় সম্রন্ধে কতিপয় নিয়মাবলী 

স্বাধীন ভ্রিপূরা 

রাজধার্নী আগরতলা 

পুলিশ আফিস 

সারকুলার নং ৯২ 

প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, এ বর্লাজ্যের জমকার পাব্বতা প্রজাগণ মধ্যে অনেকে তাহাদের দেয় ঘর- 
চুক্তি খাজানাদি বাকী রাখিয়া বিভাগান্তরে যাইয়া বসবাস করে। খানাসুমারির পরে কোন পাব্বত্য প্রজা এক 
বিভাগ হইতে বিভাগান্তরে গেলে তাহাদিগের উপরে কোন ঘরচভ্তি খাজানা দায়া করা হয়না, এবং তাহারা 
যে বিভাগ হইতে চল্লিয়া যায়, সেই বিভাগে ঠাহার্দের নিকট প্রাপ্য খাজানা কিছুদিন পরে নাজাইরূপে পরিগণিত 
হয়। ইহা দ্বারা রা 5 আয়ের খব্বতা হয়, অপর পক্ষে তৌজিতে নাজাই বাকীর পরিমাণ উত্তরোত্তর 
রুদ্ধি পাইতে থাকে । এই দোষ দূরীকরণাথ নিম্নলিখিত বিধান করা গেল :-- 

১। কোন পাব্বত্য প্রজা কোন তহশীল কাছারীর এল।কা হইতে স্থান পরিত্যাগ করিয়া এর তইশীল 
কাছারী যে বিভাগের অন্তগত সেই বিভাগের অপর কোন তহশীল ক।ছারীর এল।কায় গেলে বা বিভাগান্তরে 
ক।ন তহশীল এলাকায় গেলে, যে তহশীল কাছারীর এজ।কা হইতে চলিয়া যাইবে, সেই তহশীল কাছারীর 
ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক তাহার নাম, পিতার নাম, ভৌজির নম্বর, বাকী খাজানা ইত্যাদি এতদসঙ্গীয় অনুসন্ধান 
রিপোর্টের (5119919১117) ফরমে লিপিবদ্ধ পৃব্বক শেষোস্ত, তহশীল কাছারীতে প্রেরণ করিবেন। এইরূপ 
ইনকোয়ারী শ্লিপ প্রাপ্তমান্র শেষোভ্, তহশীল কাছারার কাধ্কারক এরূপ কোন প্রজা নিজ তহরশশীল এলাকার 
মধ্যে আসিয়াছে কিনা, অনুসন্ধান লইবেন এবং অনুসদ্ধানে উপরোক্ত পাববত্য প্রজাকে পাওয়া গেলে তাহার 
নিকট হইতে তাহার দেয় খাজানা আদায়ক্রমে রসিদ দিয়া উত্ত আদায়ী টাকা নিকটবতাঁ কোন পোম্টাফিসে 
মশি-অডার করিয়া পৃব্বোস্ত তহশীগ কাছারীতে রা দিবেন। নিকটে পোম্টাফিস না থাকিলে সংস্ন্ট 
বিভাগীয় আফিসের যোগে আদায়ী টাকা সংসৃষ্ট হশীল কাছারীতে প্রেরণ করিবেন, এবং এ অনুসন্ধান 
রিপোটে নোট করিয়া এ প্রজার নাশ, তাহার এলাকায়  ঘরমু্তি (তীজির কোন নম্বরে ভূত্তণ হইয়া তাহা অগৌণে 
জানাইবেন। 

২। কেন তহশীল কাছারীর এলাকায় কোন নৃতন পাব্বত্য প্রজা আসিলে সে কোন বিভাগের কোন 

তহশীল কাছারীর এলাকা হইতে আসিয়াছে, তাহা তাহাকে জিক্তাসা করিয়া অনুসন্ধান লইতে হইবে এবং যে 
তহশীল কাছারীর এলাকা হইতে আসিয়াছে তথায় তাহার কোন খাজানা বাকী আছে কিনা, তাহা জানিবার 

জন্য অনুসন্ধান রিপোর্ট পাঠাইতে হইবে এবং তাহার নাম ঘরচুক্তি তৌজির কত নম্বরে ভুক্ত হইয়াছে তাহা 

লিপি করিয়া পাঠাইতে হইবে। ঘরচুক্তি খাজানা বাকী রাখিয়া আইসা সাব্যস্ত হইলে উক্ত টাকা ওক দফায় 
লিখিত নিয়মমতে সংস্ল্ট তহশীল কাছারীতে পাঠাইতে হইবে। 

৩। কোন পাব্ববত্য প্রজা কোন তহশীল কাছারীর এলাকা হইতে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া 

গেলে, এবং তাহার কোনরূপ অনুসন্ধান পাওয়া না গেলে, সংসৃম্ট তহশীল কার্যকারক এত্যসঙ্গীয় ইনকোয়ারী- 

ম্লিপ প্রণ করিয়া স্টেট গেজেটে প্রচারার্থ এ আফিসে প্রেরণ করিবেন। উপরোক্ত ইন্কোয়ারী শ্লিপ প্রেরণ 

সময়ে “ম্টেট গেজেটে প্রচারার্থ” এই কথা ইন্কোয়ারী শ্লিপের শিরোভাগে লিখিয়া দিতে হইবে। 

৪ ভিন্ন স্থান হইতে পাব্বতা প্রজা সম্বন্ধে যত (79817 9110) অনুসন্ধান রিপোর্ট পাওয়া যাইবে, 

কাগজ প্রাপ্তির বহির শেষ অংশে তাহা স্বতন্ত্ররপে জমা করিতে হইবে এবং দ্বিতীয় দফার লিখিত মতে যে 

সমস্ত অনুসন্ধান রিপোট প্রেরণ করা হইবে, কাগজাত প্রেরণের সেহা বহিতে তাহার নির্র্শন রাখিতে হইবে । 

বেন তহশীল কর্মচারী উপরোত্তত আদেশের অন্যথাচরণ করিলে তাহাকে গুরুতর দণ্ড দেওয়া হইবে। 

২৩২) 



রাজগী ভ্রিপূরার সরকারী বাংলা 

৫। পরিদর্শকগণ তহশীল কাছারী পরিদর্শন কালে জুমক।রী পাব্বরত্য প্রজাগণ এক তহশীল কাছারীর 
এল।কা হইতে অন্যত্র চলিগ্লা যাওয়ার সম্বন্ধে অনুসন্ধান রিপোটাদি প্রেরণ করা হইয়াছে কিনা এবং কোন প্রজা 

খাজানা বাকী রাখিয়া চলিগা গিয়া থাকিলে তাহা আদায়ের যথারীতি অনুষ্ঠান করু হইয়াছে কিনা ও আদায় 
হইয়াছে কিনা, তত্প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয় । 

অবগতি ও আচরণাথ ইহার প্রতিলিপি তহশীল ক।ছারীসমূহে ও ইন্স্পেকটার বাবুগণ সমীপে প্রেরিত 
হয়, ইতি। সন ১৩২০ স্ত্রিং তাং ২৬শে ভাত্র।* 

মহামান্য মন্ত্রী আফিস 
রাজস্ব বিভাগের 

শ্রীযুক্ত ভারপ্রাপ্ত কায্যকারক বাবুর অনুমত্যান্ সারে, 
/510118029101701) 001178 

পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেট 

*গতৎকালীন প্রশাসনিক বাবস্থায় রাজস্ব বিভাগ সম্পকিত অনেকগুলি দায়িত্ব পুলিস কর্মচারীর প্রতি নাস্ত ছিল। অতঃপর এই 
ব্যবস্থা রহিত হয়। 

নিদশন--৩৩ 

জরিপ বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় নিয়মাদি 

স্বাধীন ত্রিপুরা 

রাজধানী আগরতলা 

মন্ত্রী আফিস--রাজস্ব বিভাগ 

১৩০৯ ভ্রিপুরান্দের জরিপ ও বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী ও বিভিন্ন সময়ে প্রচারিত সারকুলার ইত্যাদির 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং আবশ্যক স্থলে কোন কোন বিধান বিশ্লেষণ করিয়া ১৩২৩ ন্তরিং ১৬ই শ্রাবণ তারিখে 
এ আফিস হইতে এক নিয়মাবলী প্রচার করা হইয়াছে। জরিপ ও বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় কার্য্য পরিচালনের সুবিধা- 
কলে পূর্বোক্ত নিয়মাবলীর অনুস্তিতে আরও কতিপয় নিয়ম প্রচলন করা আবশ/ক বোধে, এই নিয়মাবলী 
প্রচার করা যাইতেছে; ইহা “দ্বিতীয় খণ্ড নিয়মাবলী”৩৭ নামে অভিহিত এবং পৃব্ব প্রচারিত নিয়মাবলীর অংশ- 
স্বরাপ গণ্য হইবে। অতঃপর জরিপ ও বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় কাধ্য পরিচালন সময়ে ইহার বিধানসমূহ অবলঘ্ন 
করা সংসৃষ্ট কম্্মচারিগণের ক্তব্য হইবে, ইতি । সন ১৩২৩ ভ্রিং তাং ২৭শে পৌষ। 

শ্রী অভগকমার গহ৩৮ 
ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক 

শ্রী কালীপ্রসম্ম সেনগুপ্ত৩৯ শ্রী নবদ্বীপচন্দ্র দেববশ্্মা 
সেরেস্তাদার মন্ত্রী 

*২২ 



ভূমি ও ভূমি রাজস্ব এবং সাধারণ শাসন 

নিদশন--৩৪ 

রিপুরা ষ্টেট সিভিল সাভিস 

১৩২৬ ভ্ত্রিং ১৯১৬-১৭ শ্বীঃ অঃ) সনে পুনর্গঠিত 

শ্রীত্রীযুত মহারাজ মাণিক্যবাহাদ্ুরের ৫ই ও ১৫ই চৈত্রের আদেশানুসারে “ক্রিপুরা স্টেট সিভিল সাভিস” 
নিশ্নলিখিতরূাপে পুনর্গঠিত হইল »-- 

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. বা তদৃদ্ধ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অনধিক ৩০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি 
ব্যতীত বশহাকেও এই নিয়মাবলী প্রচারের পরে এই সাভিসে গ্রহণ করা হইবে না। 

২। নিশনলিখিত পদসমূহ এই সাভিসের অন্তভুত্ত হইবে +₹- 

(১) চিফ জজ, খাস আদালত । 
(২) দ্বিতীয় জজ, খাস আদালত । 
(৩) চিফ দেওয়ানের ১ম সহকারী । 
(8) চিফ দেওয়ানের ২ম সহকারী । 
(৫) শ্রীশ্রীযৃীত মহারাজা মাণিক্বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী । 
(৬) চ।কলা রোসনাবার্দের সহকারী ম্যানেজারগণ (এসিম্ট্যান্ট শ্যানেজার)। 

(৭) কালেক্টার, ম্যাজিষ্টেট ও মুন্সেফগণ। 
(৮) জেনারেল ট্রেজারী অফিসার । 
(৯) পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেট। 

(১০) এ সহকারী সুপারিন্টেণ্ডেল্ট। 
(১১) নায়েব-দেওয়ান, সংসার আফিস। 
(১২) বন্দোবস্ত কার্যকারক (5910110]া01(00106।)। 
(১৩) সহকারী বন্দোবস্ত কাধ্যকারক। 
(১৪) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকগণের সহকারীগণ (50০01100096) । 

(১৫) সর্দর ম্যাজিস্ট্রেটের সহকারা। 
(১৬) বনকর অফিসার €17501051 01700" )। 

(১৭) স্কল ইনস্পেকটার (11510790101 06 5010019 ) 

(১৮) অডিটার। 
(১৯) উপবিভাগীয় কম্মমচারী € 94০-/১1510181 0700) 
(২০) সব্ ম্যানেজার, লাহারপূর। 
(২১) সব্ ম্যানেজার, চাকলা। 
(২২) সদর রেজিস্ট্রার, আগরতলা । 

৩। এই সাভিস নিম্নলিখিত গ্রেডে বিভত্তঃ হইবে *₹- 

(১) ১ম শ্রেণী ২৫০২-১০২-৩০০২ পদ সংখ্যা ৫। 
(২) হয় শ্রেণী ১৫০২১০২২৫০২ পদ সংখ্যা ৫। 
(৩) ওয় শ্রেণী ১০০২-১০২-১৫০২ পদ সংখ্যা ১০। 
(8) ৪থ শ্রেণি ৭৫ৎ- ৫২-১০০২ পদ সংখ্যা ১৫। 

৪। ১ম, ২য়, ওয় শ্রেণীর কার্যকারকগণ “কালেকটার ও ম্যাজিষ্ট্রেট” ও ৪র্থ শ্রেণীর কাধ্যকারকগণ 

' “সহকারী কালেকটার ও ম্যাজিস্ট্রেট” ১35. 1/28150916 40৫. 0০011009) শ্রেণীর কার্যকারক বলিয়া গণ্য 

হইবেন। 
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৫। ৪থ শ্রেণীর কার্যকারগণ বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নত হইবার 

অধিকারী হইবেন না। নিযুত্তির এক বৎসর মধ্যে এই পরাক্ষা পাশ করিতে হইবে। বর্তমানে যাঁহারা এই 
পদে আছেন, তাঁহাদিগকেও এক বৎসর মধ্যে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আবব্যনৃ। 

৬। কার্যকাল ও কার্যপট্ুতা এই উভয় বিষয় বিবেচন।৷ ফরিয়া উন্নতি দেওয়া হইবে। 

৭। বর্তমান কাধ্যকারকগণকে এতৎসংলগ্ন লিষ্ট অনুসারে আগামী ১লা বৈশাখ হইতে নব প্রবর্তিত 
গ্রেডভুক্ত করা হইল, ইতি । সন ১৩২৫, তাং ১৮ই চৈন্র। 

শ্রীপ্রসন্নকমার দাসগুপ্ত 
চিফ দেওয়ান 

(প্রকাশিত: ন্িপরা স্টেট গেজেট, চতুদ্দশভাগ, চতুব্বিংশ সংখ্যা, চৈন্র ৯য় পক্ষ, ১৩২৫ ভ্রিং)। 

নিদরশশন”-৩৫ 

পর্বতবাসী কতিপয় সম্প্রদায়তুক্ত আদিবাসীগণের জন্য সংরক্ষিত এলাকার ঘোষণা 

শীশীরবিক্রম মাণিক। 

২০৫৪১ 

স্বস্তি-_ 

বিষম সমর বিজয়ি মহামহোদয় পঞ্ষশ্রীযুক্ত মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর দেববশর্মণ মাণিক্যবাহাদুর 

নরপতেরাদেশোহয়ং কারকবগেঁষ্ প্রচরতু পরমপ্য বিরাজতে রাজধানী হস্তিনাপুরী। 

যেহেতু পব্বতবাসী পুরান ভ্রিপরা, নোয়াতিয়া জমাতিয়া, রিয়াং ও হালাম সম্প্রদায়ভুক্ত প্রজার জাতীয় 

জীবনের উৎকর্ষ সাধনকল্ে তাহাদিগকে একস্থানে সংঘবদ্ধভাবে বাস করাইয়া হলকর্ষণ কাধ্যে প্রব্নত করান 
গ্রপক্ষের অতিপ্রেত অতএব এতদুদ্যেশ্যে খোয়াই বিভাগের অন্তর্গত কল্যাণপুর এলাকায় নিম্ন চোহাদ্দিভুত্ত, 
ন্যনাধিক মং ১১০০০. এগার হাজার দ্রোন ভূমি নিম্নোক্ত ২ ও ৩ দফার আদেশাধীনে স্বতন্ত্রভাবে মান্র 

উক্ত জাতিসমৃহের বাস ও আবাদের নিমিস্ত নিদ্দিষ্ট ( 1656:%6৫ ) রাখা যায়। | 

২। এই চৌহুদ্দি মধ্যে ভিন্ন জাতীয় ও সম্প্রদায়ভুত্তত যে সম্দয় প্রজা বর্তমানে জোত বন্দোবস্ত লইয়া 
তথায় বাস পা দখল করিতেছে তাহাদের দখলাধীন ভূমি চিহিন্ত হইয়া এই রিজার্ভের বহিভূত গণ্য থাকিলে 

কিন্তু তাহারা স্থীয় ভূমি কোন সময়ে পরিত্যাগ বা হস্তান্তর করিতে ইচ্ছা করিলে সরকার বাহাদুর তাহা 
নিদ্ধারিত সর্তে উপযুক্ত মূল্যে খাস করিয়া রিজাভভুক্ত করিবেন। 

৩। আদিষ্ট রিজার্ভের বর্তমান অধিবাসী শ্রিপুরা প্রভৃতি পূর্বোক্ত সম্প্রদায়ের বন্দোবস্তাধীন ভূমির 

শৃঙ্খলা বিধান এবং ন্তন বন্দোবস্ত ও ভূমির আবাদের ও প্রজাগণের খণ পরিশোধাদি সম্পর্কে অতঃপর 

বিস্তারিত নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ ও প্রচারিত হইবে । ইতি, সন ১৩৪১ ব্রিপুরান্দ তারিখ ২০শে ভাদ্র । 
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চৌহুদ্দি 

১। খোয়াই নদীর পৃবর্বপাড়। 
উত্তরে বক্তিয়ার তাঁলুক ও খাসটিলা, পশ্চিমে খোয়াই নদী, দক্ষিণে খোয়াই নদী ও পৃূব্রবে আঠারমূড়া । 

ইহার মধ্যে ভিন্ন সম্প্রদায়ের ১৩ জন প্রজার দখলীয় ভূমি বাদে অনুমান 177 220202 ৫০০০, 

২। খোয়াই নদীর পশ্চিমপাড়। 
উত্তরে শ্রীযুত দ্বারকা নাথ চক্রবর্তী চৌধুরী মহাশয়ের জমিদারীর দক্ষিণ সীমানা লাইন, পশ্চিমে বড়মুড়া, 

দক্ষিণে ওয়াটার সেড লাইন, পৃবের্ব খোয়াই নদীর টেকেবাক। ইহার মধ্যে ভিন সম্প্রদায়ের ২ জন প্রজার 

মোট এগার হাজার দ্রোণ মান্ত। 

নিদশন--৩৬ 

পাবতা প্রজাগণের জনা সংরক্ষিত ল্িজাভ এলেকার প্রশাসনিক বাবস্থা 

3. 3.৩. 1৬121111512 

21.7.41 

মেমো নং ৫৩ 

এপক্ষের গত ২০শে ভাদ্র তারিখের আদেশে এই রাজোর খোয়াই বিভাগে পাব্বত্যবাসী পুরান শ্রিপূরা, নোয়া- 
তিয়া জমাতিয়া, রিয়াং ও হালাম সম্প্রদায়ভূত্ত প্রজাগণের একস্থানে সঞ্ঘবদ্ধভাবে বাস করাইয়া হলকর্ষণে 
প্ররত্ত করণার্থে যে ১১০০০ দ্রোণ ভূমি রিজার্ভ করা হইয়াছে এবং পরে এপক্ষের আদেশে উত্ত স্থানের বন্দোবস্ত 
কার্যযাদির পরিচালনাদির ভার চিফসেক্রেটারী মান্যবর শ্রীযৃত রানা বোধজঙবাহাদুরের প্রতি ন্যস্ত হইয়াছে। 
উক্ত কার্য্য নিব্বাহার্থ তাঁহার প্রতি প্রয়োজনীয় ক্ষমতা অর্পণ করা আবশ/ক বিধায় 

আদেশ $-- 

উপরোক্ত রিজাভ ভূভিখণ্ডের বন্দোবস্ত প্রভৃতি সম্পকে নিম্নলিখিত বিষয়ের চুড়ান্ত মীমাংসা করিতে 
পারিবেন না এতস্তিম্ন যাবতীয় কাধ্যে তিনি চুড়ান্ত আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন। 

(১) কায়েমী বা তকখিসি জমার তালুক অথবা একবন্দোবস্তে কাহাকেও ( ০0 17811 ) ১০ দশ 
দ্রোণের অধিক আবার্দী বা অনাবার্দী জোত বন্দোবস্ত দেওয়া। 

২) ১০০০. এক হাজার টাকার অতিরিক্ত নাজাইদাবী বাদ দেওয়া € 47105 01. )। 
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নিদরশশন--৩৭ 

পার্বত্য প্রজাগণের রিজার্ভ এলাকায় নাজাই ইত্যাদি বিষয়, 

3. 73. 16. 17৮19101892 

25.7.41 

মেমো নং ৫৫ 

চিফ সেব্রেটারীর অদ্যকার তারিখের এস্েমেজাজ উপলক্ষে আদেশ-- 

১। যে সবস্থলে এক হাজার টাকার উদ্ধ নাজাই দাবী মাপ দিয়া ইস্তকা গ্রহণ করিতে হয় তৎ্ব্যতীত 
অন্যান্য জোতভ্মির সম্পূর্ণ বা আংশিক ইস্তকা চিফ সেক্রেটারী মান্যবর শ্রীযৃত রানা বোধজঙ্গবাহাদুর মঞ্জর 
করিতে পারিবেন । ইহার উদ্দের নাজাই দাবী বিশিষ্ট জোতের ইস্তকা সম্বন্ধে প্রস্তাব এপক্ষ সদনে প্রেরণ করিতে 
হইবে। 

২। দেওয়ান শসন রিজাভের বন্দোবস্ত সম্বন্ধে চিফসেক্রেটারীকে সাহায্া করিবার জন্য স্তানীয় কালে- 
কটার প্রতি যথাবিহিত আদেশ দিবেন। ইতি ২৫শে কাত্তিক ১৩৪১ ন্রিং-- 

নিদশন--৩৮ 

অম্পি নামক স্বানের নাম পরিবর্তন 

নং ৭৭ 

শ্বীবীরবিক্রম মাণিক্য 

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযৃত মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর দেববশ্মণ মাণিক্যবাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ব্লিপুরা 
রাজধানী আগরতলা. ইতি। সন ১৩৪৪ শ্রিপুরাব্দ তারিখ ১৯শে মাঘ। 

যেহেতু এ রাজ্যস্কিত অমরপুর উপবিভাগের অন্তগত অম্পি নামক স্থানের নাম পরিবর্তন করা এপক্ষের 
অভিপ্রেত, অতএব- 

আদেশ হইল যে, 

এই নাম পরিবর্তন পৃব্বক উল্ত' স্থান অতঃপর অম্পিনপর নামে অভিহিত করা যায়। ইতি। 
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নিদর্শন-”৩৯ 

স্থানের নাম পরিবর্তন (নৃতন বাজার) 

শ্রীবীরবিক্রম মাণিক্য 

নাং ৭৮ 

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযৃুত মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর দেববম্মণ মাণিক্যবাহাদুর, 
এলাকে স্বাধীন ন্রিপুরা রাজধানী আগরতলা, ইতি। সন ১৩৪৪ ব্রিপুরাব্দ তারিখ ২৪শে মাঘ। 

যেহেতু এ -রাজ্যস্থিত অমরপুর উপবিভাগের অন্তর্গত নৃতন বাজার নামক স্থানের নাম পরিবর্তন করা 
এপক্ষের অভিপ্রেত, অতএব 

আদেশ হইল যে-- 

এই নাম পরিবর্তন পূর্বক উত্তস্থান অতঃপর ডূম্বরুনগর নামে অভিহিত করা যায়, ইতি। 

নিদর্শন--৪০ 

সরকারী কর্মচারিগণের মধ্যে “গেজেটেড অফিসার” নির্ধারণ 

মেমো নং ৮৯ 

13. 33. 16. 7%1211159 

9.3.45 

যেহেতু সরকীরী কর্মচারিগণের মধ্যে কোন্ কোন্ কম্্মচারী গেজেটেড অফিসার তাহা নিদ্ধারণ করা 
আবশ্যক বিধায় আদেশ হইল যে, অতঃপর নিশ্নলিখিত পদের কম্্মচারীগণ গেজেটেড অফিসার এবং অন্যান্য 
সকলে নন্ গেজেটেড অফিসার বলিগ্না গণ্য হইবে। গেজেটেড অফিসারগণের নিষুক্তি পরিবর্তন বিদায় ইত্যাদি 

যথারীতি স্টেট গেজেটে প্রকাশিত হইবে । ইতি--সন ১৩৪৫ ন্ত্রং তারিখ ৯ই আষাঢ়। 

১। র্লাজমন্ত্রী 
২। চিফ সেক্রেটারী 
৩। মিলিটারী সেক্রেটারী 
৪1 প্রাইভেট সেক্রেটারী 
৫। চিফ স্টাফঅফিসার 
৬। নিজ তহবিল সেক্রেটারী 
৭। এডিকং 
৮। চিফাজজ 
৯। অপর জজ্গণ 

১০। মন্ত্রী অফিসের বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কারধ্যকারকগণ 
১১। স্টেট ফিজিসিয়ান 
১২। সহকারী স্টেট ফিজিসিয়ান 

২১৭ 
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১৩। ম্টেট বেকট্রলজিষ্ট 
১৪। এন্টিরেবি ফিজিসিয়ান 
১৫। / রেসিডেল্ট ফিজিসিয়ান 
১৬। রাজ অস্তঃপুরের ভাত্তণরগণ 
১৭। রাজবৈদ্য কবিরাজ 
১৮। পুলিস সপারিন্টেণ্ডেন্ট 
১৯। সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট 
২০। কৃষি সুপারিন্টেগ্ডল্ট | 
২১। সার্ভে সুপারিন্টেশ্ডেল্ট 
২২। ম্টেট ইঞজিনিয়ার 
২৩। স র 
২৪। ডেপুটিম্যানেজার চাকলা 
২৫। চাকলার এসিস্টাল্ট ম্যানেজারগণ 
২৬। সদর ম্যাজিজ্ট্রেট 
২৭। সদর কালেকটার 
২৮। মফঃসলস্থ বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকগণ 
২৯। সিভিল সাভিসের অন্যান্য কর্মচারী ও প্রবেশনারগণ 
৩০। আশার সেক্রেটারীগণ 
৩১। পাশ্বন্যাল অফিস এসিম্টেল্ট 
৩২। হাইস্কুলের হেড মাম্টারগণ 
৩৩। গাজিয়ান শিক্ষক ঠাকর বোডিং 
৩৪। সুপারিল্টেণ্ডিং শিক্ষক কমার বোডিং 
৩৫। শ্টেট এডভোকেট 
৩৬। লিগেল এড্ভাইসার 
৩৭। সদর রেজিষ্টার 
৩৮। র্লাজপত্ডিত 
৩৯। মিলিটারী স্টেট অফিসারগণ। 

নিদশন-৪১ 

ডুম্বর নিঝরের উজান এলাকায় পাবত্য প্রজাগণের ঘরচুক্তি বৃদ্ধি 

13. 8. ৮. 180199 

16.12.47 

ডম্থর নিররের উজানে পার্থলিখিত চৌহদ্দির স্থানে জুমিয়া প্রজাগণ কত্তুক উৎপন্ন তিল ও কার্পাস 
বিনা মাশুলে রাজ্যান্তরে রপ্তানি করিতে পারিবে । এতৎকারণে সরকারের যাহা ক্ষতি হইবে তাহা পূরণাথে 
এই চৌহদ্দির অন্তর্গত স্থানের জুমিয়া প্রজাগণের ঘরচুক্তিন খাজনা ঘরপ্রতি ৪. চারিটাকা হিসাবে ব্দ্ধি করা 
যায়, ইতি সন ১৩৪৭ শ্রিং তাং ১৬ই চৈন্র। 

পশ্চিমে- ঝাড়িমুড়া 
দক্ষিণে-- ব্রিটিশ সীমানা 
উত্তরে খোয়াই নর্দী ও রাইমা ছাইমা নদীর 29151160. 
পূর্বে * সাদ্দিং : 

২১৮ 
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নির্দশন-৪২ 

সময়ের পরিবতনের প্রতি ল্লক্ষ্য রাখিয়া রাজকর্মচারিগণকে কতব্যপরায়ণ ও সৎ রাজকর্মচারী হইবার আহবান 

9.9. 16. 7১910198 

7.7.48 

নং ১৪৯ 

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ কীরবিক্রমকিশোর দেঁববঙ্্মা মাণিক্যবাহাদুর এলাকে স্বাধীন 
ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, সন ১৩৪৮ ভ্রিপূরাব্দ, তারিখ ৭ই কাত্তিক 

যেহেতু বিজয়। দশমী দিবসে এপক্ষ সমীপে রাজকম্মচারীগণের যে আলোচনা হইয়াছিল তাহাতে কম্্ম- 
চারীবর্গকে সম্বোধনবঝলীন এপক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়ের অবতারণা করিয়াছিলেন । রাজকম্্মচারীবর্গ মধ্যে উত্ত 
বিষয় রোবকারী দ্বারা প্রচার করা বাঞ্ছনীয় বিবেচিত হওয়ায় এই রোবকারী দ্বারা তাহা প্রচার করা যায়। 

যে প্রকার বা ধরণের তন্ত্র দ্বারা রাজ্যশাদিত হউক না কেন, কর্তব্যপরায়ণ কম্মচারীমণ্তলী না থাকিলে 
রাজ্যে সুশাসন হওয়া সম্ভবপর নহে। রাজা প্রজা তখা রাজ্যের সব্বপ্রকার মঙ্গল কম্মচারীর উপর নিভর 
করে। কম্্মচারীগণ মধ্যে যাহারা রাজ্য সুপরিচালনার চেস্টা, জাতি-ধম্ম নিবিশেষে তৎপরতার সহিত সুবিচার 
সাধন, আপনার্দিগকে প্রজাগণের অভিভাবক, উপদেশক ও সেবক মনে করেন এবং নিয়ত রাজা ও রাজ্যের 
মঙ্গল কামনায় নিরত থাকেন একমাত্র তাঁহারাই কত্ব্যপরায়ণ ও সৎ রাজকম্্মচারী বলিয়া সকলের বিশ্বাস- 
ভাজন ও আদৃত হইবেন। 

ত্রিপুরা রাজ্যে সব্্বদা ক্মকূশলতা, কশর্মপরায়ণতা ও তস্তুল্য বিবেচ্য অন্যান্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়া কর্মচারী নিষুক্তির ব্যবস্থা বহকালাবধি আছে এবং অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের সহিত তুলনায় এই রাজ্য 
শাসনের আদর্শ ও বিধিবিধানাদি এতদিন পশ্চাৎপদ ছিল বলিয়া ধারণা হয়না । কিন্তু এক্ষণে বৃটিশ শাসিত 
ভারতের অবস্থাদির পরিবর্তনে এবং দেশীয় ভারতের অনেক রাজ্যের মধ্যেও অবস্থার পরিবর্তনে এরাজ্যর 
রাজকম্্মচারীর রাজ্য পরিচালন প্রণালী সময়অনুপযোগী হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এতভিন্ন রাজকমর্মচারী 
মধ্যে বিশেষতঃ নিম্ন কম্মমচারী মধ্যে কেহ কেহ নানাহ কারণে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রলোভিত হহয়া 
নিজ নিজ কর্তব্য প্লার্লনে অসমর্থ হইতেছে বলিয়া এপক্ষের গোচরীভূত হইয়াছে। 

অধুনা রূটিশ শাসিত ভারতে অনেকটা স্থায়ত্ব শাসন প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন প্রদেশে ভারতীয় মন্ত্রী- 
বর্গের উদ্যোগে শাসন প্রণালীর সময়োপযোগী পরিবর্তনের সৎচেষ্টা হইতেছে তাহার সহিত সমতা রক্ষা করা 
ভ্রিপূরা রাজকম্ষ্মটারিগণ মূল উদ্যেশ্য করিয়া ব্রিপুরায় শাসন প্রণালীর প্রকৃত বা অলীক অপবাদ অচিরে অপসারণ 
করিবেন বলিগনা এপক্ষ আশা করেন। 

১৯ 
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নিদশন-”৪৩ 

রাজ্যশাসন সম্পকে বিশেষ জান ও অভিজ্ঞতালাভের জন্য 
কতিপয় রাজকমচঢারীকে র্াজ্যান্তশে নানা স্থানে প্রেরণ সম্বদ্ধে 

83. 43. 1. 1181)1898 

7.2.49 

নং ১৯১ 

আদেশ 

দরবার বিষম সমর বিজয়ী মহামহে'দয় পঞ্চশ্রীধুক্ত ভ্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মহারাজ 
মাণিক্য স্যার বীরবিক্রমকিশোর দেববশ্মা বাহাদুর কে সি এস্ আই, এলাকে স্থাধীন ত্রিপুরা, 

রাজধানী আগরতলা, ইতি। সন ১৩৪৯ ভ্ত্রিপূরাব্দ তারিখ ৭ই জ্যৈত। 

যেহেত রাজ্যশসন ও রাজ্যোন্নতি বিষয়ে জান ও অভিজ্ঞতা ল।ভ করিবার জন্য প্রতি বৎসর রাজ্যের 
কংয়কজন কম্মচারীকে বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য কিন্বা রটিশ শাসিত প্রদেশসম্হ এমন কি ইউরোপ জাপান 
প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করিবার প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে, অতএব-- 

আদেশ হইল যে 

আলোচনাপূব্বক মন্ত্রী পরিষদ এতৎবিষয়ে এপক্ষ সমীপে মন্তব্য এবং আবশ্যক মনে করিলে প্রস্তাব 
প্রেরণ করিবেন। 

নিদর্শন--8৪ 

রাজ্যের সবত্র বেঙ্গল টাইম প্রবর্তন সম্বন্ধে 

নং ২৭৩ 

আদেশ 

দরবার বিষম সমর বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ভ্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মহারাজা 
মাণিক্য স্যার বীরবিক্রমকিশোর দেববন্্মা বাহাদুর কে, সি, এস্, আই, এলাকে স্বাধীন শ্রিপূরা, 

রাজধানী আগরতলা, ইতি। সন ১৩৫১ ভ্রিপুরাব্দ. তারিখ ৯ই কাত্তিক। 

যেহেতু সমগ্র বঙ্গদেশে ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ড টাইম হইতে একঘল্টা অগ্রানুবর্তী রূপে বেজল টাইম»নামধেয় 
সমগ্ন নিষ্ধারিত ও প্রবর্তিত হইয়াছে এবং সমগ্র আসাম প্রদেশেও এই নিদ্ধারিত সময় অচিরে প্রবর্তন করা 
সাব্যস্ত হইগ্লাছে এবং যেহেতু কার্যাদির সুবিধা ও সময়ের সামঞ্জস্য রক্ষার্থ এরাজ্যের সব্বন্ত অনুরাপ সময় 
প্রবর্তিত হওয়া এপক্ষের অতিপ্রেত, 

অতএব আদেশ হইল যে 

আগামী ১৫ই কান্তিক তারিখ হইতে এরাজ্যের সবর বেঙ্গল টাইম প্রবন্তিত হয়। এঁ তারিখে এরাজ্যের 
সব্ববন্ত সমুদয় ঘড়ি ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ড টাইম হইতে এক ঘন্টা. সময় রদ্ধি করতঃ নিগ্নমিত করা হয়, ইতি। 

*২০ ৫ 
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নিদর্শন--৪৫ 

পার্বত্য প্রজাগঞ্জের বসবাস ও চাষাবাদ ব্যবস্থার জন্য কতিপয় এলাকা রিজার্ভকরণ 

3. 3. 16. 7911118 

নাং ৩২৫ 

আদেশ 

দরবার বিষম সমরবিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ব্রিপুরাধিপতি মেজর হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য 
স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববশ্র্মা বাহাদুর কে, সি, এস্, আই, এলাকে স্বাধীন সিপুরা, রাজধানী 

আগরতলা, ইতি । সন ১৩৫৩ ভ্রিপুরাব্দ, তারিখ ১লা আশ্বিন। 

যেহেতু পব্বতবাসী পুরান ভ্রিপুরা নোয়াতিয়া জমাতিয়া রিয়াং ও হালাম সম্প্রদায়ভুক্ত প্রজার জাতীয় 
জীবনের উৎকর্ষ সাধনকল্পে তাহাদিগকে নিদ্দিষ্ট স্থানে সংঘবদ্ধভাবে বাস করাইয়া হলকর্ষণ কার্যে প্ররুত 
করাইবার উদ্দেশ্যে বিগত ২০1৫।১৩৪১ ভ্রিং তারিখের ৪৯ নং মেমো দ্বারা খোয়াই বিভাগের অন্তর্গত কল্যাণপুর 
এলাকায় “রিজার্ভ” স্বরূপে নিদিষ্ট ভূমি বর্তমানে উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে অপ্রচুর প্রতীয়মান হইতেছে এবং 
যেহেতু আরও অধিকভূমি তদ্দূপ রিজার্ভ সেংরক্ষিত) করা আবশ্যক দৃষ্ট হইতেছে, অতএব আদেশ হইল যে, 

নিম্নলিখিত চৌহুদ্দিভুক্ত ও বণিত ন্যনাধিক ১৯৫০ বর্গমাইল অর্থাৎ ১,৯,৫০০০, দ্রোণ ভূমি নিম্নোক্ত 
কতিপয় দফার সর্তাধীনে পূর্বোক্ত সম্প্রদায়ভুত্ত লোকের বসবাস ও চাষাবাদের নিমিন্ত রিজার্ভ সেংরক্ষিত) 
করা যায়। 

২। নিশ্ন চৌহুদ্দির অন্তর্গত ভূমি মধ্যে উপরে বণিত পাব্বত্য সম্প্রদায় ভিন্ন অপর জাতীয় ও সম্প্রদায়- 
ভুক্ত প্রজাগণের বন্দোবস্ভীয় যে সমুদয় নিফর তাল্লুক এবং খাসে জোত বর্তমান সময়ে বিদ্যমান আছে তৎ 
সমুদয় আদিষ্ট রিজার্ভের বহির্ভত থাকিবে, কিন্তু অতঃপর কেহ এই শ্রেণীর কোন 'ভূমি সরকার বাহাদুরের 
অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত উল্লিখিত পার্বত্য সন্প্রদায়ভুক্ত ব্যন্তি ভিন্ন অপর কোন সম্প্রদায়ভুস্ত কোন ব্যক্তির নিকট 
হস্তান্তর করিতে পারিবেনা, তদ্দপ করিলে উহা পণ্ড গণ্য হইবে এবং সরকার বাহাদুর সংসৃষ্ট ভূমি খাস 
দখলে আনিয়া নিজ অনুমোদিত কোন ব্যক্তিকে বন্দোবস্ত দিতে পারিবেন। কোন স্থলে পূর্বোস্ত' পার্বত্য সম্প্র- 
দায়ের মধ্যে ক্রেতার অভাব হইলে সরকার বাহাদুর উপযুক্ত মূল্য প্রদানে সংসৃষ্ট ভূমি খাস করিতে পারিবেন 
কিন্থা নিজ অনুমোদিত ব্যক্তির নিকট বিক্রয় সম্পর্কে অনুমতি দিতে পারিবেন। 

৩। উক্িখিত পাব্বত্য সম্প্রদায়ভুক্ত কোন প্রজা আদিম্ট রিজার্ভের অন্তর্গত তাহার স্বত্ব দখলীয় কোন 
ভূমি অপর কোন সম্প্রদায়ের লোকের নিকট দান বিক্রয়াদি দ্বারা হস্তান্তর করিতে কিম্বা বন্ধক রেহাণ) দিতে 
কিছা বর্গা পতন করিতে কিম্বা কোর্া স্বত্তে বন্দোবস্ত দিতে কিঘ্বা কোন সূপ্নে দখল ছাড়িয়া দিতে পারিবেনা। 
তপ্ধাপ করিলে উহা পণ্ড গণ্য হইবে এবং সরকার বাহাদুর সংসৃষ্ট ভূমি খাস দখলে আনিয়া উক্লিখিত পার্বত্য 
সম্প্রাদায়ভুন্ত কোন ব্যক্তিকে বন্দোবস্ত দিতে পারিবেন। 

৪। আদিষ্ট রিজার্ভ সেংরক্ষিত) ভূমির অন্তর্গত বণিত পাব্রত্য প্রজাগণের স্বত্ব দখলীয় ভূমির সু- 
শৃঙ্খলা বিধান, নৃতন বন্দোবস্ত প্রদান ও তাহার আবাদ অনুষ্ঠানাদি এবং উক্ত প্রজাগণের খাণ পরিশোধাদি 
সম্পকে মন্ত্রী পরিষদ কর্তৃক পশ্চাৎ বিস্তারিত নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ ও প্রচারিত হইবে ইতি-_ 

*২২২২) 



রাজগী ভ্রিপুরার সরকারী বাংলা 

চৌহদ্দি-- 

১ কৈলাসহর বিভাগ--মন্গাঙ্জ ভেলী, কাঞ্চনবাড়ীর উজান। 
উত্তরে-করমছড়া, মনুনদী এবং কাঠালছড়া, বাচিয়া € নি ) পর্য্যস্ত। 
পশ্চিমে-লথরাই রেজ 02111102151 87186) 
দক্ষিণে- ব্রিটিশ সীমানা । 

পর্রে-সাকান রেজ (21012) [২৪1৪০) মুছলীথুম হইয়া কালীঞ্জয় পাড়ার নিকটবর্তী করমছড়ার 
উৎপত্তি স্থল। ৩০৮ বর্গ মাইল ভূমি। 

২। খোয়াই বিভাগ--€১) উত্তরে ব্রিটিশ সীমানা, রেমা ও সিঙ্গিছড়ার সংযোগস্থল হইতে সিঙ্গিছড়া ১৬।২ 
নং বি, গুহের তালুকের পব্ৰ সীমানা পরিবেম্টন করিয়া তথা হইতে জমান ছড়া বাড়ী, তবলাবাড়ী, নৃতন 
তবলাবাড়ী ও রুন্দাবন বাড়ী যাওয়ার রাস্তা, রী হইতে খোয়াই কল্যাণপুর রাস্তা পর্য্যন্ত প্রসারী পশ্চিম- 
মী রাস্তা তথা হইতে সুজাসোজি খোয়াই নদী। 

পশ্চিমে--বড়মুড়া রেজ € উগাাথাণ। [২2786 ) 
দক্ষিণে__গলরাইছড়া ২৪ নং ও ৯ নং কায়েমী তাল্লুক, খোয়াই নদী ও কল্যাণপুর রিজার্ভ। 
পৃব্র--আঠারমুড়া রেঞ্জ ঠে0থাঞযাথযা। [২018০) 
দক্ষিণে-অমরপূর বিভাগ এবং ব্রিটিশ সীমানা । 
পর্রবে-কৈলাসহর বিভাগ। 

৩। খাস কল্যাণপর। ৪১২ বগ মাইল ভূমি । 

৩। সদর বিভাগ--০১) হাওড়া, ধনারা ও ঘোড়ামারার মাথা । 
(২) রাঙ্গাপানীর নদীর উজান, দক্ষিণ চড়িলাম বড়জলা আমতলী গংস্থনা রাঙ্গাপানী ও লাটিয়া ছড়ার 

সংযোগ স্থল হইতে উজানে টাকারজলা ও জম্পইজলা। 
(৩) উত্তরে- খোয়াই বিভাগ, দপধার নদীর উৎপত্তিস্থল হইহত ঘোড়ামারার এবং দপধার নদীর সংযোগ- 

স্থল তৎপর ঘোড়ামারা এবং হাওড়া নদীর সংযোগ স্থল পর্যন্ত। , 

পশ্চিমে-হাওড়া নদী ও ঘোড়ামারার সংযোগ স্থল হইতে হাওড়া নদী দিয়া ও হাওড়া ও ছিছিমা ছড়ার 
সংযোগ স্থল তথা হইতে ছিছিমাছড়া, বঙ্গেশ্বর গাজ, সোনাই নালা ও বুড়িগাঙ্গের জলাঙ্ক রেখা দিয়া বুড়িগাঙ্গ 
ও গঙ্গরাইছড়ার সংযোগস্থল তথা হইতে গঙ্গরাই এবং রাঙ্গাপানী নদীর জলাঙ্করেখা দিয়া রামছাগর বাড়ীর 
উত্তর পশ্চিমে লাটিয়াছড়ার উৎপত্তিস্থল হইতে লাটিয়াছড়া দিয়া রাঙ্গাপানী নদী হইয়া আন্তিগাঙ্গের সংযোগস্থল। 

দক্ষিণে- আঙ্ষিগাঙ্গ এবং রাঙ্গাপানী নর্দীর সংযোগ স্থল হইতে আঙ্বিগাঙ্গের উৎপত্তিস্থল তথা হইতে 
অন্দিতেপা বাড়ী হইয়া সোনামূড়া ও সদরের মধ্যস্থিত সীমানা এবং এ সীমানা অনূসরণে নেজ 0৭18 075) 
হইয়া উদয়পুর বিভাগের সীমানা । 

পৃব্রে-_বড়মূড়া রেঞ্জের জলাঙ্করেখা চেঞানাঃগাও্ [21786 9/91631760 176) অমরপুর ও খোয়াই টিনার 
সীমানা । ১৯৫ বর্গমাইল ভূমি। 

8। উদয়পূর বিভাগ--মহারাণণী ও পিল্রাভেলী। 
উত্তরে-সদর বিভাগ । 
পশ্চিমে- সদর বিভাগ, আগরতলা উদয়পুর যাওয়ার সাবেক সড়ক পর্যন্ত। গোমতী নদী তথা হইতে 

অমরপুর রাস্তা ও ধনী-সাগরের পূর্ব দিকের দক্ষিণমুখী রাস্তার সংযোগস্থল ভেদ করিয়া শেষোক্ত রাস্তা অনুসরণে 
কাথালং বাড়ী হইয়া হাতীমুড়া (78201105 [২786) তৎপর মহারাণী ছড়া সোনাইহড়ি গঙ্গাছড়া, গজ্ছিছড়া এবং 
তুইকমা ছড়ার জলাঙ্করেখা 'দিয়া বিলনীয়া বিভাগের সীমানা পর্যযস্ত। 

দক্ষিণে--বিলনীয়া বিভাগ। 
পৃব্বে--দেবতামুড়া রেজের জলাহফরেখা ০০ [91186 51200191964 1116) ও অমরপর বিভাগ। ॥ 

১৫০ বঙগমাইন ভূমি। 

্ 



ভূমি ও ভূমি রাজস্ব এবং সাধরণ শাসন 

৫। অমরপুর বিভাগ-- 
উত্তরে- খোয়াই বিভাগ । 
পশ্চিমে-সদর ও পূর বিভাগ । 
দক্ষিণে-বিলনীয়া ও সাব্ুম বিভাগ । 
পৃবের্ব- ব্রিটিশ সীমানা । ৫২৭ বর্গমাইল ভূমি । 

৬। বিলনীয়া বিভাগ--বগাফা, লাউগাঙ্জগ ও কলসী 
উত্তরে-অমরপুর, উদয়পুর বিভাগ এবং মন্ নদী। 
পশ্চিমে-মনূ নদী, মনু ও মৃহরী নদীর সংযোগস্থল পর্যন্ত তথা হইতে মুহুরী নদী এবং তুই গোমারী 

ছড়ার সংযোগ স্থল পর্যন্ত তৎপর তুইগোমারী ছড়ার অনুসরণে সাবরুম বিভাগের সীমানা পর্যন্ত । 
দক্ষিণে--সাবরম বিভাগ । 
পূব্রবে-সাবরম ও অমরপুর বিভাগ । 
১৯৮ বর্গমাইল ভূমি । 

৭। সাবরুম বিভাগ--জলে ফার উজান মনু ভেলী। 
উত্তরে-অমরপূুর ও বিলনীয়া বিভাগ। 
পশ্চিমে-অমরপুর ও বিলনীয়া বিভাগ । 
দক্ষিণে--পূর্ণবাড়ীর দক্ষিণ দিকস্থ রাস্তা দিয়া চালিতাছড়া বাড়ী তথা হইতে চালিতাছড়া দিয়া মনুগাল, 

মনুবাজার সাবরুম রাস্তা রূপাইবাড়ীর দক্ষিণ-পূর্ব পর্যন্ত তথা হইতে হাড়িয়া বাড়ী হইয়া লুধুয়া তালকের 
সীমানা পর্যন্ত সোজা লাইন, লুধুয়া তালুকের পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব সীমানা লুধুয়াছড়া তৎপর ফেণী নদী। 

পর্রে--ব্রিটিশ সীমানা । 
১৬০ বগমাইল ভূমি । 

নিদর্শন--৪৬ 

পার্বত্য প্রজাদের জন্য সংরক্ষিত রিজার্ভ এলাকার সীমানা সংশোধন 

3. 9. 16. 11210158 

18.7.53 

বিগত ৭ই আশ্বিন তারিখের শ্রিপরা ষ্টেট গেজেটে বিশেষ সংখ্যায় প্রচারিত রিজার্ভ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীযূত 
মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের ১লা আখিন তারিখের ৩২৫ নং আদেশে খোয়াই বিভাগ €১) উত্তরে এবং চৌহদ্দিতে 
লিপি প্রমাদবশতঃ শেষাংশে একটু বাদ পড়িয়াছে এবং তদ্ধেতু উক্ত উত্তর সীমানা অসম্পূর্ণ রহিয়াছে । উক্ত 

উত্তর সীমানাতে খোয়াই নদী শব্দের পর ২০ নং কায়েমী তাজ্লুক তথা হইতে ন্ত্রিপুরেশ্বরী বা বাগান আথিংপাড়া 
হইয়া জমাদার বাড়ী তৎপর ইছাকিছড়া এবং রুটিশ সীমানা সংষোগ হইবে। উজ্লিখিতরাপে সংশোধন ক্রমে 
শ্্িপুরা ষ্টেট গেজেট বিশেষ সংখ্যাতে প্রচার সম্পর্কে আদেশের প্রার্থনায় শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর 
সাক্ষাৎ পেশ হয়। ইতি--১৮ই কাতিক, ১৩৫৩ শ্রিং--। 

৩ 
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নিদূর্শন--৪৭ 

ত্রিপুরা রাজ্যে ভারতীয় চ্ট্যান্ডার্ড টাইম প্রবর্তন সঙ্গ 

ব্রিপুরা স্টেট 

রাজধানী আগরতলা 

(বিশেষ সংখ্যা) 

১৩৫৭ শ্রিপুরাব্দ, ২০শে ভাদ্র, শনিবার 

ষট্চত্বাবিংশ ভাগ ভাদ্র বিশেষ সংখ্যা 

মন্ত্রী পরিষদ আফিস 

মেমো নং ৫ 

সম্প্রতি ভারতীয় যুজ্্রান্ট্ুভুক্ত পশ্চিম বঙ্গদেশে ভারতীয় স্টাণ্ডার্ড টাইম প্রবন্তিত হইয়াছে। বাণিজ্য এবং 
অন্যান্য কাধ্যের সুবিধার্থ উহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করা সঙ্গত। 

অতএব আদেশ হইল যে 

আগামী ১লা আশ্বিন (১৩৫৭ ব্রিপুরাব্দ) প্রত্যষ পাঁচ ঘটিকার সময় এরাজ্যের প্রচলিত বেজল টাইমের 
এক ঘল্টা পশ্চাৎ্বস্তী ভারতীয় স্টাগার্ড টাইম প্রবত্তিত হয়। এতদনূযায়ী এ রাজ্যের সব্বন্ত সমুদয় ঘড়ি নিয়মিত 
করা হউক, ইতি। সন ১৩৫৭ ব্রিপূরাব্দ, তারিখ ২০শে ভাদ্র। 

আত 0002 ও. ৬. 11810761018 

সেক্রেটারী সভাপতি প্রেধানমন্ত্রী) 
20.5.1357 

২৪ 



ভূমি ও ভূমি রাজস্ব এবং সাধারণ শাসন 

নিদর্শন--৪৮ 

আগরতলা সহরের। লাকা মধ্যে তসখিচি তালুক বন্দোবস্ত সম্পকিত একটি পারার প্রাতিলিপি৩৮ 

ত্রিপুরা রাজ্যের 
[স্ট্যাম্প ১৫. টাকা ] নং ২৫০ সন ১৩৫৯ ভ্রিং 

বহি ১খ ভল্যম ওয় সংখ্যা 
রিজেন্ট মহারাণী রাজমাতার পৃষ্ঠা ১৯৬-২০৭ 

আকামোহর রীতিমত হিলি করা হইল । 
তি 

সন ১৩৫৯ ভ্রিং তারিখ ২২৭।৫৯ 
শীশিব স্বাঃ 
আজা রেজিষ্টার সদর বিভাগ 

স্বাঃ দেওয়ান 

স্বাঃ$ উপদেষ্টা রাজস্ব বিভাগ। স্বাঃ রেভিনিউ অফিসার রাজস্ব বিভাগ। স্বাঃ সদর কালেকটার 
স্বাঃ সেরেস্তাদার রাজস্ব বিভাগ স্বাঃ সেরেসম্তাদার সদর বিভাগীয় আফিস। 

স্বাধীন ভ্রিপুরাধিপতি পঞ্চশ্রীযুক্ত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর, ভ্রিপুরা স্টেট 
--পাট্টাদাতা। 

শ্রীযৃত ছ5:1814587581 28058: 81585555 58:78 পিতা স্বগায় ৪:১752:8:155558578758108::8778:45555848578 হাল সাকিন আগরতলা, 

এ নৃতন হাবেলী টাউন, পং আগরতলা, জাতি কায়স্থ, ব্যবসায় চাকরী নি! 
_-পাট্রাগ্রহ 

অস্য মেয়াদী পরিবর্তনশীল জমার তসখিচি তালুকী স্বত্তবের ভূমি বন্দোবস্তের পার্টাপন্রমিদং কার্যঞ্চাগে 
স্বাধীন ভ্তরিপূরা রাজ্যীন্তর্গত সদর বিভাগের এলাকার সদর স্টেশন ও রেজেম্টারীর এলাকাধীন পরগণে আগরতলা 
নৃতন হাবেলী টাউন ২১০ নং শিটস্থিত সরকারী গ্ল্যানমতে পাকাবাড়ী প্রস্তুতের সর্ভে নিম্ন তপছিল চৌহুদ্দি- 
বা নি:১:7557১%1 দখলীয় দুইটি সরকারী কোয়ার্টারের ভূমি তসখিচি তালুকী স্বত্ত্বে বন্দোবস্ত 
পাওয়া নিমিত্ত আপনি স্বর্গীয় মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলে উক্ত ভূমি আপনাকে বাধিক 
বিলমুত্তণ ১৫ টাকা জমায় ও মং ১০০০ হাজার টাকা নজরে তসথিচি তালুকী স্বত্বে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইতে 
পারে বলিয়া ১৭। ১১। ৫১ ব্রিং তারিখে আদেশ প্রদান করেন। তদন্সারে তদন্ত আমলে উভয় কোয়াটারের 
ভূমির পরিমাণ /৩॥//৭ ধুর সাব্যস্ত হয়। কিন্তু সদর বিভাগীয় আফিস হইতে প্রস্তাব প্রেরণকালে ভ্রমে 
/৩114/৭ ধুর স্থলে /৩॥৭ ধুর লিপি হইয়া ১৬। ৩।৫৩ ন্ত্রিং তারিখের ৬৩৭ নং সেহায় রাজস্ব বিভাগে 

প্রস্তাব প্রেরিত হওয়ায় উক্ত বিভাগ হইতে এ পরিমাণ ভূমির বাবত ২৭। ১০। ৫৩ রিং তারিখের ন নং 

সেহায় মহামান্য মন্ত্রী পরিষদ যোগে স্বীয় মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর সাক্ষাৎ প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হইলে 
মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের ৫1 ১২। ৫৩ ভ্রিং তারিখের আদেশে উক্ত /৩1৭ ধুর ভূমির তালুক বন্দোবস্ত 
মঞ্জর হয়। পশ্চাৎ মহামান্য রাজগ্র বিভাগ হইতে এই ভ্রম ধরা পড়িয়া প্রস্তাব সংশোধনের রিপোর্ট প্রেরণের 
পূর্বেই পূর্ব প্রস্তাব মতে তালুক বন্দোবস্ত মঞ্জুর হইয়াছিল। রাজস্থ বিভাগের পরবর্তী সংশোধনের নোট পরিষদে 

, আলোচিত হইয়া আপনার স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, এই ভ্রম সংশোধন হওয়া স্মীচীনবোধে মহামান্য মন্ত্রী 
পরিষদ হইতে /৩॥৭ ধুর ভূমি স্থলে /৩।//৭ ধুর ভূমির তালুক বন্দোবস্ত মঞ্জরীর বাসনায় স্বগাঁয় মহারাজ 
মাণিক্য বাহাদুর সাক্ষাৎ প্রস্তাব উপস্থিত করিলে সাক্ষাতের গত ২৩। ৫1 ৫৫ ভ্ত্রং তারিখের আদেশে তাহা 

সস 
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অনুমোদিত হইয়াছে। আপনাকে ভূমিতে ৩০। ১২। ৫২ ভ্ত্রিং তারিখে দখল দেওয়া হইয়াছিল বিধায় ১৩৫৩ 
ভ্রিং 'সন হইতে ২০ বৎসর ম্যাদে তালুক বন্দোবস্ত মঞ্জর হইয়াছে। আপনি বন্দোবস্তীয় ভূমির কবুলিয়ত 
দাখিলে পাটা পাওয়ার প্রার্থী হওয়ায় নিম্নলিখিত জমা, নজর ও সর্তাদিতে আলনাকে এই পাটা প্রদান করা 
গেল। 

সত :-- 

১। বন্দোবস্তীয় নিশ্ন তপছিলের চৌহুদ্দিভূক্ত বাসা বাড়ীর মোং /৩॥/৭ ধুর ভূমি আবাদী বিধায় 
কোন মিনাহ মুদ্দত পাইবেন না। 

২। বন্দোবস্তীয় ভূমির বিলগুক্তা বাধিক ১৫ টাকা জমা আদায় করিবেন । নির্ধারিত কিস্তিমতে জমার 
টাকা জেনারেল ট্রেজুরীতে যথারীতি চালনযোগে দাখিল করিয়া রাজস্ব আদায়ের নিদর্শনস্বরাপ সহিমোহরযৃক্ত 
চালান গ্রহণ করিবেন। এইরূপ চালান ব্যতীত খাজানা আদায়ের অন্য দলিল প্রমাণে গ্রাহ্য হইবে না। 

৩। কিস্তি খেলাপী করিলে শতকরা মাসিক ২ হারে কিস্তি খেলাপপী সদ সহ বাকী খাজানা আদায় 
করিতে বাধ্য থাকিবেন। 

৪। আইনতঃ যখন যে সেস বা কর ধার্য্য হয় তাহা দিতে বাধ্য থাকিবেন। 

৫। রাজস্ব আদায়পক্ষে জ্রটি বা শৈথিল্য করিলে বর্তমান প্রচলিত আইন ও ভবিষ্যতে রাজস্ব আদায় 
সম্বন্ধে অন্য যে কেন আইন প্রচলন হইবে তদনুসারে এবং এই তালুক নীলাম দ্বারা বাকী খাজানাদি আদায় 
করিয়া লওয়া যাইবে । এই তালুক নীলাম বিক্রয় দ্বারা বাকী খাজানাদি আদায় না হইলে আপনার শ্বনামী 
বিনামী অন্য স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকনীলাম ছারা বাকী খাজানাদি আদায় করিয়া লওয়া খাইতে পারিবে। 

৩৪৭৭ নং 
৬। বন্দোবস্তীয় ভূমির ধার্য নজর ১০০০ টাকা মধ্যে ২৫।১। ৫১ ভ্রিং তারিখের নে 

আমদানীতে ৫০০ টাকা ও ১২।৭৫২ ভ্রিং তারিখের ্ নং আমদানীতে ৫০০ টাকা মোট ১০০০২ 

টাকা দাখিল হইয়াছে। 

৭। এই বন্দোবস্তের ম্যাদ ১৩৫৩ ভ্রিং সন হইতে ১৩৭২ ভ্ত্রিং সন পর্যন্ত ২০ বৎসর কাল প্রবল 
থাকিবে। 

৮। উল্লিখিত ম্যাদ অতীতে এবং তৎপর প্রতি ২০ বৎসর অস্তে পূর্ব মুদ্দতের জমার উপর তোলা 
প্রতি %০ আনা হারে বৃদ্ধি জমা এবং আইনানুষায়ী করাদি প্রদান করিতে সর্বদা বাধ্য থাকিবেন। পুনবর্বার 
২০ বৎসর ম্যাদে বন্দোবস্ত গ্রহণ আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে, কিন্তু তদ্দূপ বন্দোবস্ত গ্রহণ না 
করিলে ভূমি খাস দখলে আনিয়া অন্যত্র বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। 

ইরাজস্ব বিভাগ বা তৎস্থলবস্তী আফিসের লিখিত অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত বন্দোবস্তের অন্তর্গত স্থান 
বা ভার কোন অংশ অন্যত্র দান, বিক্রয় বা কোনপ্রকার হস্তান্তর করিতে পারিবেন না। করিলে উহা অসিদ্ধ 
হইবে এবং রাজস্ব সম্বন্ধীয় প্রধান কাধ্যকারক সঙ্গত বিবেচনা করিলে সংসৃষ্ট ভূমি খাস করিতে পারিবেন। 
উল্লিখিত অনুমতি গ্রহণে হস্তান্তর গ্রহণে হস্তান্তর কালে রাজস্ব বিভাগ বা তৎস্থলবর্তী আফিসের নির্ধারিত 
হস্তান্তর নজর দিতে বাধ্য থাকিবেন। 

১০। যদি আপনি কি আপনার উত্তরাধিকারী কি স্থলবস্তীর এই তালুকময় পাকা গৃহাদি বিক্রয় 
করার আবশ্যক হয় তবে সর্বপ্রথমে সরকারে উচিত মূল্যে বিক্রয় করার প্রাথনা করিতে হইবে। সরকারে . 
তৎক/লীন বাজারদর অনুসারে উচিতমূল্যে ক্রয় করার অভিপ্রায় না হইলে পৃর্ববর্জী ৯ম দফার সর্তাধীনে অন্যন্ত্ 
বিক্রয় করিতে পারিরেন ও পারিবে । 

৬ 
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১১। প্রত্যেক ম্যাদ অতীতে বন্দোবস্তের অন্তগত স্থান জরীপ করান আবশ্খক হইলে আপনার ব্যয়ে 
জরিপ করান যাইবে । সরকারের প্রয়োজনে সরকারী ব্যয়ে বন্দোবস্তের ম্যাদ মধ্যেও জরিপ হইতে পারিবে। 
এ সকল জরিপে জমির পরিমাণ হাস বা বৃদ্ধি হইলে তদনুসারে তৎকলের নির্ধারিত নিরেখে জমার পরিমাণ ও 
হাস রদ্ধি হইবে এবং বৃদ্ধি ভূমির নিমিত এক বৎসরের জমা পরিমাণ টাকা নজর বাবত প্রদান করিতে 
বাধ্য থাকিবেন। কিন্ত ভূমি হাস হইলে দাখিলী নজরের কোন অংশ ফেরত পাইবেন না। 

১২। বন্দোবস্তীয় ভূমির চৌহুদ্দির বাহিরে জরিপ আমলে খাসের কোন ভূমি দখল করা সাবস্ত হইলে 
এঁ অতিরিক্ত দখলীয় ভূমি, দখলকালের ওয়াশীলাৎ সহ খাস দখলে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য থাকিবেন। 

১৩। এই বন্দোবস্তের অন্তগত ভূমিতে রাজস্ব বিভাগের পৃব্বাহে অনুমতিগ্রহণ ব্যতীত কোন দেব মন্দির, 
মসজিদ বা ভজনালয় নি্ির্মত হইতে অথবা অন্য কোন দেবতা স্থাপিত হইতে পারিবেনা। তদ্দুপ করিলে 
রাজস্ব বিভাগের প্রধান কায্যকারক সংস্ষ্ট ভূমি দালান সহ খাস করিতে পারিবেন । 

১৪। বন্দোবস্তের অন্ত'গত ভূমিতে খনিজ পদার্থ, প্রোথিত ধন বা প্রাচীন কীত্তি থাকিলে তাহাতে 
সব্বতোভাবে সরকারের অধিকার থাকিবে। বন্দোবস্ত গ্রহীতা বা তৎস্থলবস্তী' উল্লিখিত পর্য্যায়ভুক্ত কোন জিনিষ 
প্রাস্তিমানতর তৎসংবাদ রাজস্ব বিভাগে বা বিভাগীয় আফিসে ক্তাপন করিতে ও উহা উপস্থিত করিতে বাধ্য 
থাকিবেন তদন্যথায় রাজস্ব সম্বন্ধীয় প্রধান কার্য কারক সংসৃম্ট ভূমি খাস করিতে পারিবেন। 

১৫। বন্দোবস্তীয় ভূমিতে শ্রীশ্রীযৃুত সরকারী মঞ্জরী কৃত প্ল্যানমতে তালুক মঞ্জরের তারিখ হইতে 
এক বৎসর মধ্যে দালান প্রস্ততের কার্য আরম্ভ করিয়া পরবর্তী এক বৎসর মধ্যে উহার 'নিশ্মাণ কার্য শেষ 
করিতে হইবে । তদন্যথায় এই বন্দোবস্ত বাতিল হইয়া সংসুষ্ট ভূমি খাসে পয্যাপ্ত হইবে । হইবে । তদ্দরুন 
কোনপ্রকার ক্ষতিপূরণ পাইবেন না। 

১৬। নিষিদ্ধ রক্ষাদি উৎপাদন, ছেদন, আহরণ ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল বিধিবিধান 
ও ভ্বিষ্যতে যাহা প্রচলন হইবে তত্তাবৎ প্রতিপালন করিতে বাধ্য থাকিবেন। 

১৭। তালুকের সীমানা সরহদ্দ বহাল রাখিবেন ও সরকার হইতে এই তানুক সংক্রান্ত যখন যে কাগজ 
তলব ও দাখিলের আদেশ হয় তাহা নিরাপত্তিতে উচিত সময়ে দাখিল ও তামিল করিতে বাধ্য থাকিবেন। 

বন্দোবস্তীয় ভূমিতে আপনি পুন্ত্র পৌন্রাদি ও স্থলবর্তীগণ ক্রমে বন্দোবস্তের সর্ত মতে দান বিক্রয় ইত্যাদি 
সর্বপ্রকার হস্তান্তরের সত্তাধিকারী হইয়া কাটিয়া ভরিয়া বাস্ত বাগান বানাইয়া প্রাচীর প্রোক্তা এমারত দালানাদি 
প্রস্ততপৃব্বক যথেচ্ছা ভোগ বিনিয়োগ ও দখল তছরূপ করিবেন। 

১৮। প্রচলিত রীতি অনুসারে সরকারী প্রয়োজনে ভেট বেগার ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া দিতে বাধ্য 
থাকিবেন। 

১৯। টাউনের তসখিচি তালুক সম্পর্কে বর্তমানে যে সকল আইন ও নিয়ম প্রণালী প্রচলিত আছে 

ভবিষ্যতে যাহা প্রচলন হইবে আপনি ও আপনার উত্তরাধিকারী বা স্থলবর্তীগণ তাহা পালন করিতে বাধ্য 

থাকিবেন ও থাকিবে। 

২০। এই পার্টার লিখিত যাবতীয় সর্ত পালন করিতে আপনি ও আপনার ওয়ারিষ ও স্থলবর্তীগণ 

বাধ্য থাকিবেন ও থাকিবে । এই পারার লিখিত কোন সর্ত লঙ্ঘন করিলে তালুক বন্দোবস্ত বাতিল গণ্য হইয়া 
ভূমি খাসদখলে পর্যাপ্ত হইবে। রঃ 

এতদর্থে আপনি বন্দোবস্তীয় ভূমির পাট্টা পাওয়ার প্রার্থী হইয়া যথারীতি কবুলিয়ত দাখিল করায় 

আপনাকে এই পাটা প্রদান করা গেল, ইতি। সন ১৩৫৯ ত্রিপুরা ২১শে শ্রাবণ । 

২২৭ 



রাজগী ভ্রিপূরার সরকারী বাংলা 

১ম তপছিল চৌহুদ্দি 

এই চৌহুদ্দি মধ্যে টাউন জরিপী নকসার ২৩৩৬। ২৩৩৭। ২৩৩৯ দাগকাত মোং /৩।//৭ ধুর ভূমি । 
মোং এক কানি তিন গণ্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্ত সাত ধুর ভূমি মান্্। 

২য় তপছিল রাজস্ব আদায়ের কিস্তিবন্দী 

আষাঢ়-সমগ্র রাজস্বের ।০ চারি আনা অংশ। 
ভাদ্র- সমগ্র রাজস্বের 1০ চারি আনা অংশ। 
অগ্রহায়ণ- সমগ্র রাজস্বের 1০ চারি আনা অংশ। 
মাঘ--সমগ্র রাজস্বের 1০ চারি আনা অংশ। 

পাদচীকা 

১ বাবু নীলমণি দাস মহাশয় শ্রিপূরা (কমিল্লা) জেলার জিনোদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কুমিক্লা কালেক্টারীত নি্নতর 
_ সরকারী কাষে নিযুক্ত হইয়া তিনি স্বীয় প্রতিভা ও বিচক্ষণতায় অক্পকাল মধ্যেই ডেপুটি ম্যাজিষ্্রেটের পদে উন্নতি লাভ করেন। 

তাঁহার যোগ্যতায় আক্ষ্ট হইয়া মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য তাঁহাকে রাজ্যের দেওয়ান পদে ১২৮৩ শ্ত্রিং সনের ভাদ্র মাসে নিযুত্ত' 
করেন। -তিনি ব্রিটিশ ভারতীয় প্রশাসনের অনুকরণে রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থার স্বিন্যাস করেন এবং আবঙ্গারী, চ্ট্যাঙ্প, দলিল 
রেজিষ্ট্রি, তমাদি, দেওয়ানী ও ফৌজদারী নিয়মাবলী, চল দণ্ড বিধি, চলৎ পলিশ কার্ষবিধি, ইত্যাদি রী আইন প্রণয়নপর্বক 
বিধিবদ্ধ করেন এবং আইন ও নির়মাবলীসম্হ সংরক্ষণের সব্যবস্থা করেন। 
মিঃ হান্টার কর্ত ক ১৮৭৬ খীষ্টাব্দে সম্পাদিত ও প্রকাশিত “4১ 91811511081 /9০0010 01111 ন109041৮ নামক ব্লিপূরা 
রাজা সম্বন্ধে অমল্য আকর গ্রন্থের উপাদানসমহ দেওয়ান নীলমণি দাস মহাশয়ের প্রদর্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে রচিত বলিয়া জানা 

যায়। ১২৮৬ প্রিপুরান্দের শীতকালে তিনি ্রিপূরার দেওয়ানী কা পরিত্যাগ করেন। 

২ বর্তমান কালের চতুর্থ শ্রেণীর কম্মচারীগণ এই সংজ্ঞার অন্তরস্ত ছিল। 
৩ 77111966 [.62%5 এর প্রতিশব্দ। পরবর্তীকালে এই বিদায় 12911160 1.০8%০ অর্থাৎ 'অজিত বিদায়" আখ্যা প্রাগ্ত হয়। 

8 পীড়িত বিদায় অথবা পীড়াপ্রযূক্ত বিদায় নামে পরবর্তীকালে অভিহিত। 

৫ [ত্রর্টিশ এলাকাতুক্ত জমিদারী চাকলা রোশনাবাদ প্রশাসনের অন্তর্ভজ্ঞ | 

৬ ছম্নারশিত আমলা-অধস্তন কর্মচারী। 

৭ মহারাজ বীরচন্দ্রের আজা মোহর । 
৮ অর্থী-্প্রত্যথী। 

৯ (ক) তখনও (১০০ বছর আগে) রবিবার বন্ধ প্রচলিত ছিল। পরে মহারাজের (বীরচন্দ্রমাণিক্যের) জন্মদিন বুধবার বঙ্ছা প্রথা 
চাল্ হয়। (খ) তখনও প্রবাহে ও অপরাহে আফিসাদির কার্ষ হইত এবং দ্বিপ্রহর ছিল বিশ্রামকাল । 

১০ দপ্তর সরঞ্জার্মী 01০6 6001191761)15. 

১১ রোশনাই খরচ -1.121)01116 670011565. 

১২ বাজে খরচ -1115051191)6005 651961565. 

৮ 



ভূমি ও ভূমি রাজস্ব এবং সাধারণ শাসন 
১৩ ব্য়-শাসন _ 19611016016 00110101. 

১৪ লেবারউদ্দী_ 1151 ও উদি ( 1101) )র বিকতরূপ। 

১৫ আবাসে-অনুপযূত্জ বনে অর্থে । 

১৬ আপক্ষিক-উভয় পক্ষীয় অর্থে ব্যবহাত। বন্দোবস্তদাতার পাটা প্রদান এবং বন্দোবস্ত গ্রহীতার কবলিয়ত চক্তি স্বীকার পপ 
প্রদানের বিধান আইনে রহিয়াছে । ] ট 

১৭ অপহার হইলে-পরিবর্তন হইলে । 

১৮ মৃদ্দত মিনা-মুদ্দত অথ নিদ্দি্ট সময় এবং মিনা অথবা মিনাহ অর্থ করমন্ত। 

১৯ চৌহুদ্দি -চতুঃসীমা। 

২০ উজর-আগতি। 

২১ আমলে আনিব-্স্থীকার করিব। 

২২ ইন্তিফা --ছাড়িয়া দেওয়া (16111981151))। 
২২ জানিব-জানাশোনা। 

২৩ সদর আফিস-:এসময়ে রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ মন্ত্রী আফ্রিস, সদর তাফিস আখায় পরিচিত ছিতে। 

২৪ বর্তমানকালের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করণিকগণকে চলতি ভাষায় আমলা বল হইত। 

২৫ হায়-সম্হ। 

২৬ মৃল প্রতিলিপিতেও আদেশটির তারিখ পাওয়া যায় নঙই। বাব্ মোহিনীমোহন বর্ধন ১২৯৬ ব্রিপরান্দ অগ্রহয়ণ মাস হইত প্রায় 
দুই বৎসর ভ্রিপূরায় রাজমন্ত্রীরাপে নিষুক্ত ছিলেন। এই হিসাবে এ আদেশটি আনৃমানিক ১২৯৬ শ্রিপরান্দে প্রচারিত ধরা হইল। 

২৭ জিরাত-অস্থায়ী অর্থাৎ “জিরিয়ে নেওয়া” অর্থে দেশজ শব্দ। 

২৮ ম্দ্দত মিনাহ-নিক্ষরের নিদিষ্ট কাল। 

২৯ দিলাসা চিঠি-মঞ্জরী হুকুম। 

৩০ গৌণ-দেরী। 

৩১ মোয়াজি-জমির সমষ্টি । 

৩২ নিরেখে-হার, ৃ 
৩৩ নাঁল-কর্ষণযোগ্য আবাদী ভূমি। 
৩৪ তপসিল বা তফসিল-বিবরণ। 

৩৫ কাত -্ধার্য হিসাবে, (45 1761)। 

৩৬ টংঘর জুম পাহারা দেওয়ার প্রয়োজনে আদিবাসীগণের প্রস্তুত সাময়িক মাচান্-ঘর । 

৩৭ খাশ পরতাল-্ঘরচুর্তি' কর নিরূপণের জন্য আদিবাসীগণের খাশ অর্থাৎ বাড়ী নিদিষ্টকরণ। 

৩৭ এই দ্বিতীয় খণ্ড নিয়মাবলরটি এতৎসঙ্গে পাওয়া যায় নাই। 

৩৮ বাব্ অভয়কমার ওহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব্বোচ্চ পরীক্ষা প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইবার পরই ১৩২২ ন্রিং সনে শ্রিপূরার রাজকাযে 
প্রবেশ করিয়া স্বীয় প্রতিডায় অল্পকাল মধ্যেই দায়িত্বপর্ণ কাষ্যে উন্নতি লাভ করিয়া পাঁচ বৎসর কাল পরেই কা পরিত্যাগ- 
পৃর্বক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্লাতোকত্তর বিভাগে দশন শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন এবং গবেষনাম্লক কাষদ্ব।রা 
ডকটরেট উপাধি লাভ করেন। 

৩৯ পরবর্তী সময়ে শ্রীরাজমালা সম্পাদনা কার্ষে পরিবতিত হইয়াছিলেন। 

৪০ তখসিসি অথবা তস্থিচি তালুক (ক) নিদিষ্ট ম্যাদ অস্তে পরিবত'নশীল জমার তালুককে তসখিচি অথবা তখসিসি 
তালক বলা হইত। | 

(খ) এই দলিলে বণিত পাট্টরা গ্রহীতার নাম ও অপরাপর কিছু অংশ অনুক্ত রাখা হইল। 

২২৯ 





ষষ্ঠ অধ্যায় 

(ন্বাজ্যের আভ্যন্তপীণ এবং বহি:ন্লান্ত্র সম্পর্কিত পলিচিক্যাল বিভাগ ) 





আভ্যন্তরীণ এবং বহিঃরাল্ত্ সম্পকিত 

একজ্টডিশন (7:081007) আইনের ব্যবহার সম্পকে 

পলিশ 

সন ১৩১৪ ভ্রিং, তাং ৭ই চৈন্র, সারকুলার নং ১১--একস্ট্রাডিসন € 580510017 ) আইন অনুসারে 
ষে স্থলে ভিন্ন রাজ্যে আসামী ধত হইয়া এ রাজ্যে আনীত হইতে পারে, সেম্লে তদন্তকারী পুলিশ কম্মচারী 
আসামী বা কোন সন্দিগ্ধ মালের অনুসন্ধান পাইলে ভিন্ন রাজ্যের নিকটবর্তী পুলিশ থানায় তাহার সংবাদ 
দিতে পারিবে এবং তৎসম্বন্ধে শ্রীযৃত মন্ত্রী রায় বাহাদুরের বিগত ওরা আশ্বিন তারিখের ৭নং সারকলারের 
মন্্মমত কার্য্য ররিবে। কোন অবস্থাতেই ভিন্নরাজ্যে ধৃত হওয়া আসামী কি সন্দিগধি মাল শ্রীযৃত পলিটিক্যাল 
এজেন্ট সাহেবের যোগ ব্যতীত এরাজ্যের পলিশের পক্ষে গ্রহণ করা বৈধ হইবে না। 

শ্রীআনন্দমোহন গুপ্ত 
পিশ সপানব্িল্টেশ্ডেন্ট 

আফগানিস্তানের অধিবাসিগণকে সরকারী দ্ম্টির অধীনে রাখা সম্বন্ধে 

2.9. 1. ১৮৪111098 

29.1.29 

মেমো নং ০ 

যেহেতু মহামহিমাহ্বিত ভারত সমাটের প্রতিকলে আফ্গানিস্থানের আমীর কন্তুক যুদ্ধ ঘোষিত হওয়া 
এপক্ষের গোচরীভূত হইয়াছে, অতএব এতদ্বারা আদেশ করা যায় যে এরাজ্যে কেন অ।ফ্গান প্রজা বা আফ- 
গানিস্থানের অধিবাসী সাময়িকরূপে অবস্থান করিলে তাহাকে দৃম্ট্যধীন রাখিতে হইবে । অতঃপর এরূপ ব্যজির 
নাম ধাম ইত্যাদির বিশেষ বিবরণ তৎপরতার সহিত রেজেস্টরীকরতঃ তদীয় গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিবার 
ব্যবস্থা করিতে হইবে। 

অবগতি ও কার্যে পরিণতির কারণ এই মেমোর প্রতিলিপি চিফ দেওয়ান সমীপে প্রেরিত হয়। ইতি, 
সন ১৩২৯ ভ্ত্রিং ২৯শে বৈশাখ। 

২৩৩ 



রাজগী শ্ত্রিগুরার সরকারী বাংলা 

নিদর্শন--৩ 

রাজমন্ত্রীর সহিত রাজ্যের সামস্তরাজগণের সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে নিয়মাবলী” 

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযৃত মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর দেববঙ্র্ম মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে 
স্বাধীন ব্রিপূরা রাজধানী আগরতলা সন ১৩২৯ ভ্ত্রিং ওরা চৈন্র 

| যেহেতু এপক্ষের প্রতিনিধিরূপে রাজমন্ত্রী বা রাজ্যের সব্বপ্রধান কার্যকারক এরাজ্স্থ সামন্ত রাজগণের 
বাসভবনে বা তন্নিকষ্টবর্তী স্থানে উপস্থিত হইলে, এরাজ্যস্ক সামন্ত রাজগণ ও পাবরত্য প্রজারন্দের কাত্তব্য সম্বন্ধে 
কোন নিদ্ধারিত নিয়ম নাই। তাহা নিদ্ধারণ করা আবশ্যক। অত এব-- 

আদেশ হইল যে 

০১) প্রধান কার্যকারকের মফস্বল পরিদর্শনকলে তাঁহার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁহার 
যাতায়াত ও অবস্থানের উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা সামন্ত রাজা ও পাব্বতা প্রজাগণের কত্তব্য হইবে। 

(২) উপরোক্ত প্রধান কার্যাকারক সামন্ত রাজগণের বাসভবনে বা তন্নিকটবত্তী স্থানে কিম্বা তাহারা যে 
বিভাগের এলাকায় বাস করেন, সেই বিভাগের রাজকীয় প্রধান কার্য্যস্থলে উপস্থিত হইলে, সামন্তরাজগণের 
র্লাজমন্ত্রী বা রাজ্যের প্রধান কার্যকারকের সহিত সাক্ষাণ্ড ও প্রতিসাক্ষাৎকার সম্বন্ধে এতৎসহ সংযোজিত 
নিয়মাবলী অনুসারে কার্য হইবে । ইতি। 

*রাজ্যের সামস্তরাজগণের সহিত রাজমন্ত্রীর সাক্ষাৎ ও প্রতিসাক্ষাতের সম্পকে নিদ্ধারিত নিয়মাবলী অর্থাৎ 1010০01 টির 
বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে ভ্রিপরার রা'জখান্দান অপেক্ষা ইহাতে ব্রিটিশ 1১091090091 এর অন্করণই সমধিক হইয়াচে। 

ভ্রিপ্র রাজ্যের রাজমন্ত্রী অথবা সব্বপ্রধান কাধ্যকারকের সহিত 
সামন্তরাজগণের সাক্ষাৎকার সম্বন্ধীয় কাথ্যপ্রণালী 

(ক) প্রথম অভ্যথনা 

১। রাজকীয় প্রধান কার্যকারক সামন্ত রাজার বাসগ্রামে উপস্থিত হইলে সামস্তরাজ তদীয় অনুচর- 
সহ গ্রামপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া প্রধান কার্যাকারকের অভ্যর্থনা করিবেন। 

২। অন্যন ২০ বিশজন পাব্বত্য প্রজা, জাতীয় পরিচ্ছদ ও অস্ব্রশস্ত্রে সুসজিত হইয়া প্রধান কার্য্য- 
কারকের সেলামি দিবে। 

(খ) সাক্ষাৎ 

১। এরাজ্যের প্রধান কাধ্যকারক কোন সামন্ত রাজার বাসগ্রামে অথবা তম্নিকটবস্তী স্থানে উপস্থিত 
হইলে, সামন্তরাজ উপরোক্ত প্রধান কার্যকারকের অবস্থিতি স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন । 

২। সামস্ত রাজার বাড়ী যে বিভাগের এলাকায় অবস্থিত উপরোজ্ঞ প্রধান কার্যকারক দেই এলাকার . 
রাজকীয় প্রধান কায্যস্থলে উপস্থিত হইলে, টনি রানার বাস রিগনা যারাই হানি সন সার? 
করিতে পারিবেন । 

২৩৪ 



আভ্যন্তরীণ এবং বহিঃরাম্ট্র সম্পকিত 

: ৩। সাক্ষাতের সময় ও স্থান প্রধান কার্যকারক পৃব্রেই নিদ্ধারণ করিবেন ও তাহা সংসুল্ট সামস্ত- 
রাজাকে জানান হইবে। 

৪ সামস্ত রাজা অধীনস্থ কার্যকারক ও অনুচরসহ যখোচিত বেশে সেরকার প্রদত্ত কোন পোষাক 
বা চিহদ থাকিলে তাহা) আগমন করিবেন । অনুচর সংখ্যা ১০ জনের অধিক হইবে না। ইচ্ছা করিলে অনুচরগণ 
জাতীয় অস্ত্রশস্ত্রে সুসভ্ভিত হুইয়া আসিতে পারে । 

৫। সামভ্ত রাজা ও তাঁহার অনুচরবগগ প্রধান কাধ্যকারকের বাসগৃহের দ্বারে উপস্থিত হইলে জনৈক 
বা একাধিক রাজ কম্মচারী তাঁহার অভ্যর্থনা করিবেন। 

৬। অন্ততঃ ৪ জন সিপাহী বা কনষ্টেবল একজন অফিসার সহ সামন্ত রাজাকে সেলামি দিবেন । 

৭। অভ্যর্থনাকারী বার্যকারকগণ সামন্ত রাজা ও তদীয় প্রধান অনুযাত্রীদিগকে গৃহমধ্যে লইয়া যাইবেন। 

৮। সামন্তরাজা গৃহপ্রবেশ করিলে সমবেত সকলে গাল্রোখান করিবেন এবং সামন্তরাজা শ্রীশ্রীযুতের 
নজর দাখিল কারার পর প্রধান কার্যকারক তাহার সহিত করমর্দন করিয়া আপনার দক্ষিণ পাশ্বে উপবেশন 
কারাইবেন। অনুযাল্রীগণ স্ব স্ব নিদ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিবেন । 

৯। সভার বামপাশ্রবে রাজকীয় কায্যকারকগণ স্ব স্ব পদানুসারে উপবেশন করিবেন । 

১০। সামন্ত রাজার সহিত প্রধান কার্যকারকের অল্পক্ষণ কথাবার্তার পরে বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কাষ্য- 
কারক সামন্ত রাজার প্রধান অনুচরদিগকে প্রধান কার্যকারকের সহিত পরিচয় করাইয়া দিবেন। 

১১। সাক্ষাতান্তে প্রধান কার্যকারক সামন্ত রাজাকে আতর ও পান প্রদান করিবেন । এবং অপর কোন 
রাজক্ম্্মচারী সামন্ত রাজার অনুযাত্রীদিগকে আতর, পান দিবেন । 

১২। সামন্ত রাজার প্রতিগমনকালে অভ্যর্থনাকারী রাজকম্্মচারীগণ প্রত্যুদ্গমন করিবেন ও পুনরায় 
সেলামি হইবে। 

(গ) প্রতিসাক্ষাহ 

নিশ্নলিখিত সাম্চন্ত রাজাগণ প্রধান কার্যকারকের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাঁহার সহিত প্রতিসাহ্ষাৎ 

করিবেন। 

(১) শ্রীযুক্ত রাজা লালছুক খামা বাহাদুর 
(২) শ্রীযুক্ত রাজা দৈকৃমা 

প্রতিসাক্ষার্কালে নিশ্নলিখিত প্রণালী অবলম্বিত হইবে । 

চর্তি নিদ্ধারিত সময়ের অর্ধঘন্টা পৃব্রে সামন্ত রাজার কোন উচ্চ কশর্মচারী প্রধান কার্যকারকের 
বাসস্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সানুচর সামস্ত রাজার গৃহে লইয়া যাইবেন। 

ভি আহা 

২। প্রধান কার্যকারকের নির্ধারণানূসারে রাজকম্মচারী, সিপাহী ও কনচ্টেবল উপযুক্ত পরিচ্ছদ ও 
অস্ব্রশস্্রে সজ্ভ্িত হইয়া তাহার অনুগমন করিবেন । , 

৩। সামস্ত রাজার বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইলে, রাজার আত্মীয় ও কম্্মচারীগণ প্রধান কার্যকারকের 

অভ্যর্থনা করিবেন। এবং অন্যন ১০ জন অনুচর জা পরিচ্ছদ ও অস্ভ্রশস্ত্রে সজ্ভ্রিত হইয়া প্রধান কাধ্য- 

কারককে সেলাম করিবে । 
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১৬৬ রাজগী ভ্র্রিপুরার সরকারী বাংলা চি ২ 

৪। সামন্ত রাজার গৃহদ্বারে প্রধান কাধ্যকারক উপ্রস্থিত হইলে, সামন্ত রাজা স্বয়ং প্রধান কার্যাকারকের 
'অভ্যর্থনা করিবেন ও তাঁহাকে গৃহমধ্যে লইয়া যাইবেন। রাজকীয় কম্্মচারীবগ তাহার অনুগমণ করিবেন। 

৫ গৃহের মধ্যস্থলে দুইখানা আসন থাকিবে । তথায় দক্ষিণ পাশ্বে "প্রধান কার্যকারক ও বামপাশ্বে 
সামন্ত রাজা উপবেশন করিবেন। 

৬। প্রধান কাধ্যকারকের দক্ষিণ পাশ্বে নিদ্দি্ট আসনে তাঁহার অনুযান্রীগণ উপবেশন করিবেন ও 
বামপাশ্বে সামন্ত রাজার অনুচরগণ বসিবেন। 

৭। প্রধান কার্যকারকের সহিত সামস্ত রাজার কিয়ৎকাল আলাপের পরে সামন্ত রাজার উজীর উপস্থিত 
রাজকম্মচারীগণকে সামন্ত রাজার সহিত পরিচিত করিবেন । 

৮। তদনন্তর সামন্ত রাজা প্রধান কার্যকারককে আতর ও পান প্রদান করিবেন ও তদীয় উজীর 
উপস্থিত রাজ কম্্মচারীদিগকে আতর ও পান দিবেন। 

৯। প্রত্যুদ্গমনকালে ও অভ্যর্থনার প্রণালী অবলন্িত হইবে। 

নিদর্শন--৪ 

বিপ্লবাত্মক কাধ্য ও রাজত্রোহ সন্দেহে আবদ্ধকরণ 

শ্রীবীরবিক্রম মাণিক্য 

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর দেববশ্রমা মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে ভ্্রিপূরা রাজ্য, 
রাজধানী আগরতলা, ইতি তারিখ ১১ই শ্রাবণ ১৩৪৩ ভ্রিপুরাব্দ 

পুলিশ তদন্তে যে সমস্ত প্রমাণাদি রাজমন্ত্রী কম্তুক এপক্ষ সদনে উপস্থিত হইয়াছে তদালোচনায়' 'এপক্ফের . 
প্রতীতি হইয়াছে যে, পাশর্বলিখিত ব্যক্তি, ব্রিটিশ ভারতের বিপ্লবাত্ক ও রাজদ্রোহজনক কাম্ম্যাবলীর সহিত 
সংশ্লিষ্ট । 

শ্রী সুশীল কুমার দেববশ্মা, পিতা ঠাকুর শ্রীযৃত হরচন্দ্র দেববশমা, সাং আগরতলা । 

অতএব এতদ্বারা এই আদেশ করা যাইতেছে যে উক্ত শ্রীসৃশীল কমার দেববশ্মাকে দ্বিতীয় আদেশ 
প্রচারিত না হওয়া পর্যন্ত, আগরতলা জেইলে আবদ্ধ রাখা ইউক। 

কার্যে পরিণতির নিমিত্ত এই আদেশ শ্রীযুত রাজমন্ত্রী সমীপে প্রেরিত হয়। ইতি-- 
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আভ্যন্তরীণ এবং বহিঃরাষ্ট্র সম্পকিত 
নিদর্শন--৫ 

রাজনৈতিক কারণে আটক ব্যক্তিকে রাজ্যান্তরিত করিবার সমন্ধে 

3. 3. 0. 1591)11052 

11.1.1344 1.2. 

মেমো নং ৭২ 

রোবকরী দরবার শ্রীশ্রীযূত মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর দেববশ্মা মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে ভ্রিপুরা রাজ্য, 
রাজধানী আগরতলা, ইতি তারিখ ১১ই বৈশাখ, ১৩৪৪ ভ্রিপূরাব্দ 

এ পক্ষের গত ১১ই শ্রাবণ ১৩৪৪ ভ্রিং তারিখের রোবকারী দ্বারা পাশ্বের লিখিত ব্যক্তিকে দ্বিতীয় 
আদেশ প্রচারিত না হওয়া পর্যন্ত আগরতলা জেলে আবদ্ধ রাখিবার আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল । 

১। শ্রীসুশীল কমার দেববর্্মা 
পিতা--শ্রীধুত ঠাকুর হরচন্দ্র দেববর্্মা 
সাং আগরতলা। 

যেহেতু উক্ত ব্যক্তি অন্রস্থ জেলের নিগ্মার্দি এবং জেলের কর্তৃপক্ষদিগের আদেশ উপদেশ অমান্য করিয়া 
আসিতেছে, অতএব তাহাকে উক্ত জেলে রাখা বাঞ্ছণীয় নহে বিধায় তাহার সম্বন্ধে পৃর্বোত্ত বোরকারী পরিবর্তন 
ক্রমে আদেশ করা যায় যে উক্ত ব্যক্তিকে রাজ্যান্তর করা হউক। 

কাধ্যে পরিণতির নিমিত্ত এই আদেশ শ্রীযৃত রাজমন্ত্রী সমীপে প্রেরিত হয়--। ইতি 

নিদশন--৬ 

রাজ্যে স্থায়িভাবে বসবাদের জন্য ভিম্ন রাজ্যবাসিগণের সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ 

83. 3.1. ৬12111108 

8.2.48 

ভিন্ন রাজ্য হইতে আগত বাসিন্দাগণ*--যাহারা এরাজ্যে স্থায়ী প্রজা হইয়া বসবাস করিতে ইচ্ছক এবং 
ভবিষ্যতে এই শ্রেণীর যে সকল লোক স্থায়ী প্রজা হইবার প্রার্থনা করিবে তাহাদিগকে সরকার হইতে [9(019112801017 
060101080 প্রদান করিয়া রাজ্যের স্থায়ী" প্রজা স্বরাপে গ্রহণ করিবার বিষয়ে কিরূপ ব্যবস্থাদি হইতে পারে 
তদ্বিষয়ে শ্রীযূত মন্ত্রীবাহাদুর মন্তব্য সহ প্রস্তাব প্রেরণ করিবেন। ইতি-সন ১৩৪৮ ভ্দিপ্.রাব্দ. তারিখ ৮ই জোষ্ঠ। 

জ্্রটিশ এগ্সাকার পা্ববস্তী জেলাসমহ হইতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে আগত সহগ্রু সহস্র শরণাথা সমস্যা এ সময়ে রাজ্যে 

আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। 
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বাজগী ভ্ত্রিপিরার সরকারী বাংলা 

'নিদর্শন--৭ ৃ ূ 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রাজনৈতিক কার্যকলাপ দমনের উদ্দেশ অভিনাল্স প্রবস্তন 

৪. 8৪. %. 1017198 

১১-১০-৪৯ ব্রিং 

রোবকারী দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চ শ্রীযুক্ত কেগ্টেন হিজ হাইনেস্ মাণিক্য স্যার 
বীরবিক্রম কিশোর দেববনর্মা কে, সি এস্, আই, এলাকে স্বাধীন ভ্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, 

ইতি, সন ১৩৪৯ ভ্রিং তারিখ ১১ই মাঘ 

১৩৪৯ সনের স্টেট কাউন্সিলের ২ ও ৩ নং অর্ডার এবং তলন্মূলে এরাজ্যে গৃহীত ব্রিটিশ ভারতের 
ভারতরক্ষা অডিনান্স ও নিয়মাবলীর ৫৬ ধারা অনুস্তিতে 

আদেশ করা যায় যে 

বর্তমান ইউরোপীয় মহাসমরের স্থিতিকাল পথ্যন্ত এরাজ্যে কোন প্রকার অবাঞ্ছনীয়.রাজনৈতিক উত্তেজনা 
বা বিক্ষোভ সৃষ্টি না হইতে পারে এতদুদ্দেশ্যে অতঃপর মন্ত্রীপরিষদের বিনা অনুমতিতে এরাজ্যে রাজনীতি 
সংসম্ট কোন সভাসমিতি বা শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান বেআইনী বলিয়া গন্য হইবে এবং এই নিয়মের প্রতিকলা- 
চরণ উঞ্ত ৫৬ ধারা ব্যবস্থিত ৩ তিন বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড যোগ্য হইবে । যে কোন ম্যাজিষ্ট্রেট বা 
পলিশ কার্যকারক উক্ত প্রকার বেআইনী সভাসমিতি বা শোভাযাত্রা নিবারণ বা অনুমত্যধীন সভাসমিতি নিয়ন্ত্রণ 
এবং এই নিদ্দেশ কফ্যে পরিণতি কলে উপধৃক্ত উপায় অবলম্ন ও তজন্য আবশ্যকীয় বলপ্রয়োগ করিতে 
পারিবে। রও 

মন্ত্রীপরিষদ প্রয়োজনানুসারে এই নিদ্দেশোস্ত' নিজ ক্ষমতা কোন ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ কাধ্যকারকের 
প্রতি অর্পণ কারতে পারিবে, ইতি-- 

নিদশন--৮ , 

১৯৮ নং 

রোবকারী দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চ শ্রীযুক্ত ভ্রিপূরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ 
মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববশ্মা বাহাদুর কে, সি, এস্, আই, এলাকে স্বাধীন শ্রিপুরা, 

রাজধানী আগরতলা, সন ১৩৪৯ ভ্রিপূরাব্দ, ১৮ই মাঘ 

ইউরোপীয় সমরানলের জন্য আজ সমস্ত রাজনৈতিক এবং অর্থনীতিক পরিবর্তন চলিতেছে। মিল্ত্রপক্ষ 
বর্তমান সময়ে যে উদ্দেশ্যে বর্তমান সমরে যোগদান করিয়াছেন তাহার সহিত সমগ্র ভারতবর্ষের ভাগ্য বিশেষ- 
ভাবে জড়িত তাহাতে সন্দেহ নাই। মিন্রপক্ষের পরাজগ্ন ভারতবাসীর চিরপরাজয়, তাহাদিগের জয়লাভ আমাদের 
বিজয়। বর্তমান যুগে সমগ্র পৃথিবী বিশেষতঃ ভারতবর্ষ সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেরূপ 
অগ্রসর হইতেছে, মিগ্রশতি্র বিজয় দ্বারা সে ক্রমোন্নতির উত্তরোত্তর শ্রীরদ্ধি সাধন অবশ্যান্তাবী। অতএব মিন্র 
শক্তিকে সব্বতোভাবে সাহাধ্য করা যে দেশবাসীর মৃখ্য কর্তব্য তাহা বলাই বাহল্য। এতদুদ্দেশ্যে নিশনলিখিত 
বিষয়গুলি সম্বন্ধে সত্বর কার্যে ব্রতী হইবার জন্য পাশ্বলিখিত ব্যভিগণ দ্বারা এক কমিটি গঠন করা যায়। 

4 কে) সামরিক অবস্থার ফলে এতদ্দেশীয় অর্থনৈতিক অবস্থায় যে প্রতিক্রিয়া হইতেছে তাহার কারণ 
নিদ্ধারণ ক্রমে অবস্থার উন্নতি বিধান করা, যুদ্ধের অজুহাতে বাজারদর রৃদ্ধিপৃবর্বক অন্যায় লাভের বিরুদ্ধে 
যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা অথচ বস্ত উৎপাদনকারীগণ যাহাতে উচিৎ ম্ল্য পায় তৎসন্বন্ধেও প্রতিবিধান করা। 

) 
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আভ্যন্তরীণ এবং বহিঃরাম্ট্র সম্পকিত 

১। মহারাজক্মার শ্রীলশ্রীমান দুরজুয়কিশোর দেববশরমা বাহাদুর, সভাপতি । 
২। ,মহারাজকৃমার শ্রীলশ্রীমান আদিত্যকিশোর দেববঙ্মমা বাহাদুর । 
৩। মহারাজকৃমার শ্রীলশ্রীমান হেমন্তকিশোর দেববশরমা বাহাদুর, বি, এ। 
৪। কুমার শ্রাঁশ্রীমান রমেন্দ্রকিশোর দেববশ্র্মা বাহাদুর। 
৫। রাজকুমার রাণা শ্রীজাহাল জঙ্গ বাহাদুর 
৬। উজীরসাহেব ঠাক্রশ্রীকমলকঞ্চ দেববশ্মী। 
৭। ঠাকুর শ্রীহিরণকৃমার দেববশ্মা, বি, এ। 
৮। ঠাকুর শ্রীযোগেশ্চন্দ্র দেববঙ্্মা, বি, কম্। 
৯। শ্রীযাত অনিলকমার সেন, বি, ই। 

(খ) দেশবাসীগণ যাহাতে যুদ্ধের সম্বন্ধে প্রকৃত সংবাদ ত্বরার সহিত পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। 

গেট ইউরোপীয় সমরে যোগদানকারী আহত ভারতীয় সৈনিকদিগের সাহায্য কলে [০৫ 01055 এবং 
9. 1[9015(2। প্রভৃতি আদর্শ জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য ব্যাপকভাবে চাঁদা ও সাহায্য সংগ্রহ 
করা। 

কমিটি উপরিউক্ত বিষয়সমূহ কার্যে পরিণত করিবার সম্বন্ধে উপযুক্ত, প্রস্তাব এপক্ষ সদনে সত্তর উপস্থিত 
করিবে । ইতি- 

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ 

মন্ত্রী পরিষদ আফিস 

মেমো নং ৯ 

অতীব শোক-সন্তপ্ত-হাদয়ে প্রকাশ করা যাইতেছে যে গত ২২শে শ্রাবণ, বুহস্পতিবার বেলা ১২-১০ মিনিট 

সময়ে কলিকাতা নগরীতে জগদ্বরেণ্য, অমর খাষি, বঙ্গমাতার বরপুন্র বিশ্বকবি মনীষী ডক্টর “ভারত ভাস্কর" 
থঠাকর মহাশয় মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার পরলে'কগত আত্মার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ 

শক্ত্রনীজযের ও জমিদারীর আফিস, আদালত ও বিদ্যালয়াদি যাবতীয় সরকারী প্রতিষ্ঠান একদিবস বন্ধ রাখিবার 
জন্য শ্ীশ্রীধত মহারাজ মাণিক্যবাহাদুর আদেশ প্রদান করিয়াছেন। অতএব সদরের আফিস-আদালত ও 

বিদ্যালগ়াদি আগামীকল্য ২৫শে শ্রাবণ, রবিবার এবং মফঃস্থলস্থ আফিস, আদালত ও বিদ্যালয়াদি এই আদেশ 

পৃব্র্বাহে প্রাপ্ত হইলে সেই দিবস এবং অপরাহে' প্রাপ্ত হইলে তৎপর দিবস বন্ধ থাকিবে, ইতি। সন ১৩৫৯ 
স্রিং, তারিখ ২৪শে শ্রাবণ। 

শ্রী ব্লিবেণীকান্ত গুপ্ত শ্রী রাণা বোধজজ 
সেক্রেটারী, মন্ত্রী পরিষদ সভাপতি, 'মন্ত্রী পরিষদ 
২৪। ৪। ৫১ শ্তিং | ৯। ৮। ৪১ ইং 
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রাজগী ব্লিপরার সরকারী বাংলা 

নিদর্শন--১০ 

খয়ড়াগড় রাজ্যের অধিপতিকে সম্মানসূচক মিলিটারী উপাধি প্রদান 

3. 73. 1. 1৮19171152 

নং ৩০৭ 

আদেশ 

দার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদর পঞ্চশ্রীধূক্ত ভ্রিপুরাধিপতি মেজর হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য 
স্যার বীরবিক্রমকিশোর দেববশ্গা বাহাদুর, কে, সি, এস্, আই, এল।কে স্বাধীন ভ্রিপুরা, 

আগরতলা, ইতি। সন ১৩৫২ ভ্রিপূরাব্দ. তারিখ ২৭শে চৈত্র । 

খয়ড়াগড় রাজ্যের অধিপতি রাজাসাহেব শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র বাহাদুর সিংহজীকে ১৩৫৩ ন্রিপুরাব্দে ১লা 
বৈশাখ তারিখ হইতে ১ নং ভ্ত্রিপুরা কৌরবিক্রম মাণিকা) রাইফেল্স্ এর অনারারী মেজর পদে নিযুক্ত করা 
যায়। ইতি-- 

নিদর্শন--১১ 

রাজনৈতিক উত্তেজনার নিবারণকল্লে বিনানৃমতিতে সভাসমিতি শোভাহান্তরা নিষিদ্ধকরণ 

3. 0. 1. 112171108 

আদেশ 

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ভ্রিপুরাধিপতি কর্নেল হিজ হাইনেস্ মহারাজ 
মাণিক) স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববশ্ম্মা বাহাদুর, জি, বি, ই, কে, সি, এস্,আই, এলাকে 

স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি। সন ১৩৫৬ ভ্রিপুরাব্দ, তারিখ ১২ই ফাজ্গুন 

যেহতু বত্তমান পরিস্থিতিতে শান্তি রক্ষা কোনরূপ অবাঞ্ছনীয় রাজনীতিক উত্তজনা বা বিক্ষোভ 
সৃষ্টি নিবারণ করা আবশ/ক, অতএব ত্রিপুরা শাসনতন্ত্রের 8৪ কে) ধারা এবং রাজোশ্বর স্থরাপে এপক্ষের 
স্বাধিকার বলে 

এতম্বারা আদেশ করা যায় থে 

অতঃপর এরাজোর প্রধানমন্ত্রীর অথবা তৎ্কস্ুক ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কম্মচারীর সাধারণ বা সর্তাধীন 
লিখিত অনুমতি ব্যতীত এরাজ্যে রাজনীতি সংস্ষ্ট কোন সভাসমিতি বা শোভাযাত্রা হইতে পারিবেনা এন? 
অন্য কে.নপ্রকার সভা বা শোভাযাত্রায় রাজনীতি সংসুষ্ট ধ্বনি (910887) উচ্চারিত হইতে গ্ারিবে না। 
উক্ত লিখিত অনুমতির অভাবস্থলে বা অনুমতির সর্তের বা নিষেধ বিধির ব্যতিক্রমে সভা বা শোভাযান্তরা বে-আইনী 
বলিয়া গণ্য হইবে এবং যে কেন ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুলিশ কার্যঝারক উক্ত প্রকার বে-আইনী সভাসমিতি বা 
শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে । এতদুদ্দেশ্যে ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ সব্ববিধ উপায় অবলম্বন এবং আবশ্যক- 
স্থলে বল প্রয়োগ ক।রতে প'রিবে। 

বে-আইনী সভাসামতি বা শোভাযান্ত্রার উদ্যোস্তণ, অনুষ্ঠাতাও যোগদানকারিগণ বিচারে সশ্রম বা বিনাশ্রমে 
অনধিক তিন বৎসর কারাদণ্ড বা অথদণ্ড কিথ্ধা উতয প্রকার দণ্ডাদিষ্ট হইবে। এরাপ অপরাধ পুলিশ ধর্তব্য 
ও জামিন যোগ্য হইবে। 
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নিদর্শন--১২ 

শ্লিপুরা রাজ্য ও পাকিস্তানের সীমান্তে আমদানী ও রপ্তানী শুজক ব্যবস্থা প্রবর্তন সমন্ধে 

ত্রিপুরা রাজ্য 

রাজধানী আগরতলা 

মন্ত্রী আফিস--ফাইন।ল্স ও হিসাব বিভাগ 

মেমো নং ৭ 

শ্রীশ্রী মাতামহারাণী মহাদেব্যার ধিগত ১৫। ১১৫৭ ভ্ত্রিং তারিখের ১০৯ নং আদেশে (১৬।১১।৫৭ শ্ত্রিং 
তারিখের স্টেট গেজেটে প্রক।শিত) পৃর্প্রচলিত ও নিরূপিত শুজ্কের অতিরিস্রূপে বিভিন্ন প্রক।র বাণিজ্য দ্রব্য 
ভিন্ন রাজ্য (পাকিস্থান) হইতে এ রাজ্য আনয়ন এবং এ রাজ্য হইতে রাজ্যান্তরে (প।কিস্থানে) প্রেরণ জনিত 
“আমদানী ও রপ্তানী শুজ্কের হার” নির্ধারিত এবং সদর কালেকটার ও সংস্চ্ট অন্যান্য বিভাগীয় ভার- 
প্রাপ্ত কার্্যকারক মহোদয়গণের তত্বাবধানে সীমান্তেস্িত বনকর আফিসসমূহ কন্ত'ক বণিত শুল্ক আদায়ের 
ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে । 

উপরিউক্ত আদেশানুষায়ী নব-প্রবন্তিত “আমদানী ও রপ্তানী শুক” আদায় ও তৎসংক্রান্ত আয়ের 
হিসাব রক্ষণোদ্দেশ্যে আপাততঃ নিম্নলিখিতরূপ কার্যপ্রণালী নিদ্দিষ্ট করা খায়। দ্বিরাদেশ প্রচার সাপেক্ষে 
তন্মতে কাষ্য পরিচালিত হইবে। 

বর্তমান অথনৈতিক অবস্থায় কর্মচারীর সংখ্যারদ্ধি করা সম্ভবপর হইবে না। সৃতরাং বনকর ও শুক 
বিভাগ, সীমান্তেস্থিত কেন বনকর অফিসের কম্মচারীর কার্যক্ষমতা সম্বঞ্ধে সন্দিহান হইলে--অবিলম্বে তৎস্থলে 
অপর কোন বনকর আফিস হইতে উপযুক্ত কম্মচারী পরিবর্তনক্রমে বণিত নব প্রবস্তিত শুল্ক আদায়ের কায্য 
সু্ুভাবে পরিচালনের ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। সদর কালেক্টার ও অন্যান্য বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কাধ্যকারক- 
মহোদগ়গণ ও তৎতৎ অফিসস্থ বর্তমান সংখ্যক কর্মচারী হইতে স্ব স্ব সুবিবেচনানুযায়ী একএক জন উপযুক্ত 
কম্্মচারী সহকারীস্বরূপে তৎসংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদনাথে নিয়োগ করিবেন। 

নবপ্রবন্তিত “আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক” আদায় সম্পকে :-- 

বনকর ও শুল্ক বিভাগের এবং ফাইনেন্স ও হিসাব বিভাগের প্রচলিত অন্যান্য নিয়মাধীনে- 

ংসল্ট বনকর আফিস সমূহের কত্তব্য : 

১। আমদানী 'ও রপ্তানী শুলেকর জন্য বাঝত উল্লেখে পুথক পৃথক ভাটিয়াল (বর্তমানে প্রচলিত) 
প্রদানে বণিত শুলক আদায় করা-_প্রেকাশ থাকে যে নৃতন ভাটিয়াল ফরম সত্বরতার সহিত সরবরাহের ব্যবস্থা 
অবলম্বিত হইবে। উহা প্রাপ্তি সাপেক্ষে শুলক আদায়ের জন্য বর্তমান প্রচলিত ভাটিয়াল বহি পৃথবক্রূপে ব্যবহার 
করিতে হইবে এবং বহির মলাটে ও প্রত্যেক ভাটিয়াল ফরমের উপরিভাগে লাল কালীদ্বারা “সেন্ট্রাল কাম্টমন্” 
শব্দসলিপিবদ্ধ করিতে হইবে ।) 

২। এতদুদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র আমদানী বহিতে উক্ত ভাটিয়াল্ দৃষ্টে আদায়ীকত আমদানী ও রপ্তানী শুলকের 
পরিমাণ প্থক পৃথক ভাবে ভূজ্ত করা । 

৩। তদ্বাবত আদায়ীকত আয় স্বরাপ টাকা ট্রেজুরীতে ইরশাল দেওয়ার কালে নিদ্দিষ্ট ইরশালী চালান 
বা বহিতে আমদানী ও রপ্তানী শুজ্কের অঞ্ক পৃথক পৃথকরাপে প্রদশিত করা । উেঁজ্লেখ করা যায় যে এতদুদ্দেশ্যে 
ব্যবহাত স্বতন্ত্র চালানের উপরিভাগে লাল ঝালীদ্বারা “সেন্ট্রাল কাম্টমস্ রেভিনিউ” লিপিবদ্ধ করিতে হইবে ।) 

৪। প্রতি অগ্টাহান্তে তদ্বাবত আয়ের বিশদ্বিবরণ প্রস্ততক্রমে একখানা সংসৃম্ট কালেক্টারী কিন্থা 
বিভাগীয় আফিসে এবং অপর একখানা বনকর ও শুকক বিভাগে প্রেরণ করা । * 
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রাজগী ভ্ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 

* গ্রত্তদ্বতীত কোন বিষয়ে সন্দেহ কিম্বা তর্ক উপস্থিত হইলে সংসৃচ্ট কালেকটার বা বিভাগীয় ভারপ্রাগ্ত 
কাধ্যকারক মহাশয়ের উপদেশ গ্রহণে কার্য সম্পন্ন করা কর্তব্য হইবে। 

সংস্ম্ট ট্রেজুরীসমূহের ক্তব্য : 

বনকর আফিসসমূহ হইতে ইরশাল প্রাপ্ত হইয়া পৃথক পৃথকরূপে “আমদানী শুক ও রপ্তানী শুঙ্গক” 
স্বতন্ত ভাবে দুইটি সবহেড্ দরশাইয়া রোকড়ে জমাকরা এবং ফাইনেন্স ও হিসাব বিভাগে প্রেরিতব্য আয়ের 
একোয়ালে তদ্দপভাবে অঙ্ক প্রদশিত করা- যাহাতে উক্ত বিভাগে তদ্বাবত সমচ্টিগতভাবে আয়ের পরিমাণ 
প্থক পথক সঙ্কালিত হইতে পারে। 

সংসৃম্ট কালেক্টরী ও অন্যান্য বিভাগীয় আফিসের কর্তব্য : 

আবশাকস্থলে ফাইনেল্স ও হিসাব বিভাগ এবং বনকর ও শুল্ক বিভাগের উপদেশ গ্রহণে বণিত 
নবপ্রবর্তিত “আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক” আদায় সম্পকিত যাবতীয় কার্যা পর্যবেক্ষণ করা। 

অবগতি ও কার্যে পরিণতির বাসনায় প্রতিলিপি প্রত্যেক বিভাগে ও আফ্িসে প্রেরিত হয়, ইতি । সন 
১৩৫৭ শস্ত্রিং,র ১৬ই ফাল্গুন । 

অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায় 
প্রধান মন্ত্রী 

নিদশন--১৩ 

পাকিস্তানের নোট ও মুদ্রা রাজ্য মধ্যে প্রচলন নিষিদ্ধকরণ বিষয়ে ব্যবম্থাদি 

ত্রিপুরা সরকার 

রাজধানী আগরতলা 

দেওয়ান আফ্রিস--অর্থ ও হিসাব বিভাগ 
তাং ২০শে ফাল্গুন, সন ১৩৫৮ স্ত্রিং 

বিজাপন এ 

ইহা পরিলক্ষিত হইতেছে যে, ব্লিপুরা সরকারের ট্রেজুরী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসম্হে পাকিস্তার্ন রাষ্ট্রের 
নোট ও মুদ্রা পরিগ্রহণ নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও এ রাজ্য মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য সংশ্রবে বে-সরকারীভাবে পাকিস্তান 
রাষ্ট্রের নোট ও মুদ্রা বহুল পরিমাণে চলিতেছে। থেহেতু উহা শ্রিপুরা সরকার কতক পরিগৃহীত হওয়া নিষিদ্ধ 
হইয়াছে, তদ্ধেতু উহা এ রাজ্যে বে-সরকারীভাবেও প্রচলন নিবারণ করা আবশ্যক। 

অতএব এতঞ্ধারা বিজ্তাপিত করা যাইতেছে ষে, অতঃপর এ রাজ্যে বে-সরকারীভাবেও পাকিস্তান রাষ্ট্রের 
নোট ও মুদ্রা আদান প্রদান চলিতে পারিবে না। কাহারও নিকট পাকিস্তান রাষ্ট্রের নোট বা মুদ্রা থাকিলে 
এঁ নোট বা মুদ্রা “দি শ্ত্রিপূরা স্টেট ব্যাঙ্ক লিমিটেড” হইতে উক্ত ব্যাঙ্ষের নিয়মাধীনে পরিবর্তনর্রমে ভারতীয় 
টা ভাটি এটি নি সারির 

৪২ 



আভ্যন্তরীণ এবং বহিঃরাষ্ট্র সম্পকিত 

পাকিস্তান রাষ্ট্রের নোট ও মুদ্রা এ রাজ্যে সরকারী ও বে-সরকারী ভাবে প্রচলন নিষিদ্ধ করাম ব্যবসা 
ও বাণিজ্যের সুবিধার্থে অথাৎ এ রাজ্যের ব্যবসায়ী পাকিস্তান রাষ্ট্রের অথবা পাকিস্তান রাম্ট্রের ব্যবসায়ী এ 
রাজ্যে ব্যবসা ও বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে গমনাগমন কালে উক্ত “দি জ্রিপুরা স্টেট ব্যাঙ্ক লিমিটেড” হইতে ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্র বা পাকিস্তান রাষ্ট্রের নোট ও মুদ্রা আবশ্যকমত পরিবর্তন করিয়া লইতে পারিবেন। 

উল্লেখ করা যায় যে, পাকিস্তান অধিবাসী প্রজা বা ব্যবসায়ীর নিকট হইতে সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে 
ভূমির রাজস্ব কিংবা অন্য কোন প্রকার সরকারী কর পাকিস্ত/ন রাষ্ট্রের নোট বা মুদ্রা দ্বারা আদায় করা 
যাইতে পারিবে। কিন্ত রাজস্ব বা করের পরিমাণের উপরে ভ্ত্রিপুরা স্টেট ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কমিশন বাবত 
শতকরা ১ এক টাকা হারে অতিরিক্তরাপে আদায় করিতে হইবে এবং সংসৃষ্ট আফিস বা কাছারী হইতে 
ট্রেডুরীতে ইরশাল দেওয়ার পুবের্ব উক্ত কমিশন প্রদানে “দি ভ্ত্রিপুরা স্টেট ব্যাঙ্ক লিমিটেড” হইতে পাকিস্তান 
রাষ্ট্রের নোট ও মৃদ্রার বিনিময়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের নোট ও মুদ্রা গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ রাজা- 
বাসী প্রজা বা ব্যবসাম্ীর নিকট হইতে উক্ত রাপে পাকিস্তান রাষ্ট্রের নোট বা মুদ্রা দ্বারা ভূমির রাজস্ব বা 
অন্য ঝোন প্রকার সরকারী কর আদায় করা যাইতে পারিবে না, ইতি 

বিজয়ক্ঞ্চ আচাষ্য 
দেওয়ান 

ভ্রিপরা রাজ্য 

নিদর্শন--১৪ 

ন্রিপরা রাজ্যের শাসনভান ভারত সরকার কত্ত ক অধিগ্রহণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ পন্র 

প্রিপুরা গভর্নমেন্ট 
রাজধারন্নী--আগরতলা 

দেওয়ান আফিস--পলিটিক্যাল বিভাগ 

শীলমোহর 

৮ মহামান্য ভারত-সরকার কতক শ্রিপূুরা রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ উপলক্ষে আগামী ১৫ই অকটোবর 
(২৮শে আখিন) শনিবার পৃবর্বাহ্ ৮ ঘর্টিকার সময় অব্রত্য 'প্যাণ্ডেল' প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা 
হইয়াছে। উক্ত অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি প্রার্থনীয়, ইতি । সন ১৩৫৯ ব্রিপুরাব্দ, তারিখ ২৪শে আশ্িন। 

মাননীয় দেওয়ান বাহাদুরের 
অনুমত্যনুসারে 

শ্রী নন্দলাল দেববশ্মা 
সেক্রেটারী, শ্রিপুরা গভর্নমেন্ট 

পোষাক $--মিমস্ত্রিতগণের সাধারণ আঢকান ও শিরাচ্ছাদন ব্যবহার বাঞ্ছনীয় । 
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রাজষী ভ্রিপুরার সরকারী বাংলা 

নিদর্শন-:১৫ 
ভারত সরকার কত ক ব্রিপুরা রাজ্যের শাসনভার অধিগ্রহণ উপলক্ষে আয়োজিত 

অনুষ্ঠানে সবঙসাধারণের ঘোগদানের বিজপ্তি 

ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট 

রাজধানী আগরতলা 

“দেওয়ান আফিস--পলিটিক্যাল বিভাগ 

শীলমোহর 

বিজপ্তি 

ভ্রিপূরা রাজ্যের শাসনভার মহামান; ভারত সরকারের পক্ষে মাননীয় চিফ কমিশনার কর্তৃক গ্রহণ 
উপলক্ষ্যে অগত্য সহরস্থ “প্যান্ডেল” প্রাঙ্গণে আগামী ১৫ই অকটোবর (২৮শে আশ্বিন) শনিবার প্রবাহ ৮ ঘটিকার 
সময় আয়োজিত অনুষ্ঠানে সব্বসাধারণের উপস্থিতি প্রাথনীয়, ইতি । সন ১৩৫৯ ভ্ত্রিং, তারিখ ২৪শে আশ্বিন । 

মাননীয় দেওয়ান বাহাদুরের অনুমত্যনুসারে 
শ্রীনন্দলাল দেববম্্মী 

সেত্রেটারা, 
শ্রিপরা গভর্নমেন্ট 

নিদশন--১৬ 

চিফ কমিশনার কতৃ'ক ভারত ডোমিনিয়নের পক্ষে ব্রিপূরা রাজ্যের শাসনভার 
গ্রহণ সম্বন্ধে বাংলায় প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি 

গভরনমেন্ট অব ভ্রিপুরা 

চিফ কমিশনার আফিস, ভ্রিপূরা 

নোটিফিকেসন 

আগরতলা, ১৫ই অক্টোবর, ১৯৪৯ ইং 

১-পি/51১-1/59 ভারত গভর্নমেন্ট কত্তৃক ন্রিপূুরার চিফ কমিশনার নিযুক্ত হইয়া আমি, 
অদ্য বিশ ইং সনের ১৫ই অক্টোবর পূবর্বাহে ভারতের গভর্নর জেনারেল এবং হিজ হাইনেস ভ্রিপরার 
মহারাজা বাহাদুরের মধ্যে ১৯৪৯ ইং সনের ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে সম্পাদিত চুক্তিনামার (48166776171) ১ নং 
সর্তানুযায়ী ভারত ডোমিনিয়ন গভরননমেন্টের পক্ষে ভ্রিপুরা রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছি। ইতি , 

শ্রীরণজিৎ কমার রায় 
আই, সি, এস 

চিফ কমিশনার, শ্রিপূরা 

ত্রিপুরা গেজেটের ১৩৫৯ ভ্রিপুরাব্দ, ২৮শে আশ্িন, শনিবার-১৫ই অকটোবর, ১৯৪৯ ইং তারিখের বিশেষ 
সংখ্যায় প্রচারিত) 

সহসুব্ষ ব্যাপী ন্পতিশাসিত শ্রিপূরা রাজ্যের সারা ভারতের সহিত সাঙ্গীকরণের পরবতী, ভারত সরকারের পক্ষে চিফ্কমি- 
শনারের এই ঘোষণাটি একুটি এতিহাসিক দলিল। এই ঘোষণাটি যূগপছ ইংরেজী ও বাংলায় প্রচারিত হইয়াছিল। 

২৪৪ 



সপ্তম অধ্যায় 

৯ । অথথ ও হিসাব, হিসাবাদি রক্ষা ও পরীক্ষা, টেেজারী ব্যাঙ্ক ইত্যাদি। 

২। বামিক আয় ব্যয়ের (বাজেট ) বকল্লাদ্দ, নিয়ন্ত্রণ হত্যাদি। ) 





অর্থ ও হিসাব 

নিদর্শন--১ 

সদর বুকন্সী দ্বারা মাসিক বিল প্রস্তুত ও পরীক্ষাদির নিল পন্িবর্তন 

মেমো নং ৩১৯৯ সেহা 

রাজধানী এবং সবডিবিসনের নিষুক্তিম় উচ্চ এবং নিম্ন শ্রেণীর সমুদয় কার্যাকারকের হাজিরা গয়ের 
হাজিরা রাজধানীর সদর ঝাছারীর সদর বক্সী দ্বারা লিখিত হইয়া তদন্সারে বর বিল প্রস্তুত ও 
পরীক্ষিত হওয়ার নিয়ম চলিয়া আসিয়াছে এই নিয়মের পরিবর্তে প্রত্যেক ডিপাটমেন্টের অধীনে যে সমস্ত 
কার্যকারকান আছে তাহাদের হাজিরা গয়ের হাজিরা এ এ ডিপাটমেন্টের প্রধান কার্যকারকের তত্বাবধানে 
লিখিত হওয়তঃ৩ বিল এ এ ডিপাট'মেন্ট হইতে মাসাস্তে প্রস্তুত হইয়া পরীক্ষা ও মর্জরীর জন্য সদর কাছারীতে 
আগত হওয়ার নিয়ম শ্রীশ্রীযূত সাক্ষাতের ২১শে পৌষের হু কমের দ্বারা বিধিবদ্ধ হইয়াহ্কে। সেমতে 

হুকুম হইল যে_- 

শ্রীশ্রীযৃত সাক্ষাতের ২১শে পৌষের উপরোত্ত' হুকুমের মশর্ম জাত প্রতিপালনার্থ এই মেমোর এক এক 
খণ্ড প্রতিলিপি সমুদয় আফিস ও ডিপাট'মেন্টে পাঠান যায় প্রকাশ থাকে যে আগামী ১লা বৈশাখ হইতে উত্ত 

নিয়ম কার্যে পরিণত হয় । ইতি সন ১২৮৯ ন্রিং ১৮ই ফাল্গুন । 

[01119 321010 [060০ 
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নিদর্শন--২ 

বেতনের বিল মঞ্জরীর পূবে হাওলাত স্বরূপ বেতন গ্রহণের প্রথা নিষিদ্ধকরণ 

মেমো নং ৭৮ সেহ। 

দেখা যায় বিল মঞ্জর হওয়ার পৃব্রে চাক্লা ও রাজগী কম্মচারিগণকে হাওলাত সূত্রে তাহার বেতনের 
টাকা দেওয়া হইয়া থাকে। নিয়মান্সারে বিল মঞ্জর না হইলে কাহাকেও বেতন বাবত কোন টাকা দেওয়া 
কর্তব্য নহে। অতএব-- 

হকম হইল যে-- 

নিয়মান্সারে বিল ইত্যাদি মঞ্জর হওয়ার পৃব্রে বেতনাদি বাধত হাওলাত সুন্রে টাকা দেওয়ার প্রথা 
রহিত করা যায়। অবগতির জন্য এই মেমোর এক এক খণ্ড প্রতিলিপি সদর কাছারীতে ও আচরণার্থ এক 
প্রতিলিপি সুমার সেরেস্তায় এবং কার্যে পরিণতির বাসনায় এক ২ খণ্ড প্রতিলিপি প্রত্যেক সব ভিবিসন্যাল 
আফিসে ও চাকলার. কাছারীতে পাঠান যায়। ইতি সন ১২৯৭ শ্রিং তারিখ ১১ই কাত্তিক। 
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রাজগী শ্লিপ্রা সরকারী বাংলা 

নিদর্শন--৩ 

যে মাস যতদিনে গত হয় কমচারিগণের বেতনের বিল সেই হিসারে প্রম্তত সম্পর্কে 

মেমো নং ৩৬২ 

যে মাস যতদিনে গত হউক না কেন প্রত্যেক মাস ৩০ দিবসের গণনা করিয়া কম্্মচারী ও চাকরানের 
বেতন দায়ধরা৪ করার নিয়ম প্রচলন থাকাতে কোন মাস ২৮।২৯।৩১ অথবা ৩২ দিনে গত হইলে এবং সেই 
মাসে কোন কাধ্য একের অধিক সংখ্যক ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন হইলে প্রচলিত নিয়ম মতে তাহাদের প্রত্যেকের 
বেতন দায়ধরার ন্যনাধিক্য হইয়া থাকে । একের অধিকাংশ সংখ্যক ব্যক্তি দ্বারা কোন মাসের কাধ্য নির্বাহ 
হইলে সেই মাস যতদিনে গত হয় ততদিনের হারে নিদ্দিষ্ট মাসিক বেতন বিভাগ করিয়া প্রত্যেক ব্যজি'র 
বেতন দায়ধরা হওয়ার জন্য খাস আপীল আদালত হইতে ৭ শ্রাবণের ১৯২ নং মেমো মন্ত্রী আফিসে আগত 
হইয়াছিল। মন্ত্রী আফিস হইতে খাস আপীল আদালতের প্রস্তাব মর্জর পূর্বক ১৬ শ্রাবণের ২৪ নং মেমো 
এই আফিসে প্রেরণ করিয়াছেন । অতএব- 

হুকুম হইল যে-- 
কোন মাসে কোন কাধ্য একের অধিক সংখ্যক ব্যক্তিদ্বারা সম্পাদিত হইলে এবং সেই মাস ২৮২৯।৩১ 

অথবা ৩২ দিনে অতীত হইলে যতদিনে মাস গত হয় ততদিনের হারে সেই কাষ্যের নিদ্দিষ্ট মাসিক বেতন 
বিভাগ করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির কার্যকলের প্রাপ্য বেতন দায়ধরা করার নিমিত্ত অন্তর মেমোর এক ২ খণ্ড 
প্রতিলিপি ডিবিসন, সবডিবিসন চাকলা আফিসাত কাছারী হায়ে প্রেরণ করা যায়। প্রকাশ থাকে যে মন্ত্রী 
আফিসের ১৬ শ্রাবণ তারিখের ২৪ নং মেমোর এক নকল সদর বক্সীখানায়€ প্রেরিত হইলে কোন্ তারিখ 
হইতে কার্যে পরিণত হইবে তদ্বিষয় জানার জন্য সদর বক সী প্রার্থী হইলে মন্ত্রী আফিস কম্তুক ১৬ই শ্রাবণ 
হইতে এ নিয়ম প্রচলন হওয়ার আদেশ হইয়াছে। ইতি সন ১২৯৮ ভ্রিং ২০শে ভাত্র। 

শ্রীহরচরণ নন্দী 
দেওয়ান, 

হিসাব বিভাগ 

নিদর্শন--8৪ 
বাজেটতুত্ত আনুমানিক আয় বরাদ্দের সম্বন্ধে শ্ৈমাদিক রিপোর্ট প্রদান সম্বন্ধে 

১৩০১ শ্রিং 

শেমো নং ৪৭ 

বজেটের আয় সম্বন্ধীয় মন্তব্যের দ্বারা বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কাধ্যকারক মহাশয়দিগকে এই উপদেশ করা 
হইয়াছিল যে "প্রতি তিন মাস অন্তে বাবত উল্লেখে আয়ের ফলাফল মন্ত্রী আফিস, রাজস্ব বিভাগে রিপোট 
করিতে হইবে । এই রিপোট ৭ই শ্রাবণ, ৭ই কাত্তিক, ৭ই মাঘ, ৭ই চৈশ্র প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক ।” কিন্তু উপরোক্ত 
উপদেশ অনুসারে কোন বিভাগ হইতেই যথারীতি রিপোট আগত না হওয়াতে মন্ত্রীবাহাদুর নিতান্ত দুঃখিত 
হইয়াছেন। কোন কোন বিভাগ হইতে তাগিদার্দি প্রচারের পর যে কাগজ অসময়ে প্রেরিত হইয়াছে তাহা সম্পূণ 
ও বিশুদ্ধ নহে, আয় ব্যয় সম্বন্ধীয় কাগজ কোন অংশেও অসম্পূর্ণ থাকিলে যে কাধ্যের সুবিধা হয় না বলা 
বাহুল্য মান্তর। মন্ত্রী অফিসের আদেশ যথাযথ প্রতিপালিত না হওয়া মন্ত্রী বাহাদুরের বিবেচনায় নিতান্ত দুষনীয় 1" 
যাহা ইউক ভবিষ্যতের জন্য সংসম্ট কম্মচারীদিগকে সতক করিয়া মন্ত্রী বাহাদুর আদেশ কন্গিতেছেন যে 
বতমান মাঘ মাসের মধ্যে বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কাধ্যকারকগণ বিশুদ্ধ কাগজ প্রস্তুত পূর্বক এ অফিসে প্রেরণ 
কারিবেন। ইতি ১৩০১ ভ্ত্রিং তারিখ লা মাঘ । 

১. (0. 13696 

দেওয়ান, 
রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ 

প্রশাসনিক কাষে উত্তন কতৃপক্ষের আদেশ প্রতিপালিত না হওয়ায় ভবিষ্যতের জন্য সতকাঁকরণের এই আদেশটিতে ব্যবহাত 
ভাষায় সংযম ও শালীনতা লক্ষণীয়। 

২৪৮ 



অর্থ ও হিসাব 

্ু হাওলাতী রোকড় রাখা সম্পকে 

হিসাব 

১৩০১ 

১৩৫ নং মেহা 

মেমো 

জানা যায় কেন কোন বিভাগে হাওলাতের স্বতন্ত্র কোনও রোকড় নাই, খরচ পড়া টাকার ন্যায় হাওলাতি 
রোকড়ে৬ একদা খরচ লিখিতে হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে এরূপ কোন প্রথা অবলম্বিত হইয়া থাকিলে তাহা যে নিতান্ত 
নিন্দনীয় অনুমানতরও সন্দেহ নাই। কারণ হাওলাতি টাকা তহবিল সামিল না থাকিলে হাওলাত উদয়? সময়ে 
দুইবার রোকড়ে খরচ দেখান হয়। তভিন্ন মোট কত হাওলাত তাহা নিশাত না থাকায় হাওলাত আদায় সম্বন্ধে 
অনুষ্ঠানেও ভ্রটি ঘটিয়া থাকে। উত্ত অসুবিধা দৃরীকরণার্থ স্বতন্ত্র হাওলাতি রোকড় থাকা আবশ্যক । সেমতে 
আদেশ 

যে যে স্থানে স্বতন্ত্র হাওলাতি রোকড় নাই সেইস্থানে ১লা বৈশাখ হইতে খরচ পড়া হাওলাতি টাকার 
স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রোকড় রাখা কর্তব্য হইবে। মূল খরচ বাদে নগদ তহবিলে হাওলাতি টাকা বিতং৮ যৃক্তে দর্শাইতে 
হইবে। 

জ্ঞাত ও কার্যে পরিণতির বাসনায় এই মেমোর প্রতিলিপি প্রত্যেক সবডিভিসনের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক- 
গণ সমীপে পাঠান যায়, ইতি। 

চা, 0. 01701 

নিদশন--৬ 
রাজের ও জমিদারীর আয় ব্যয়ের বাজেট প্রস্তুত সম্পকে 

হিসাব 

১৩০২ স্িং 

প্রসিডিং নং ৩ 

১৩০১ শ্রিং সনের বজেট প্রস্তত করিবার সমযগ্ন স্বাধীন রাজ্য ও জমিদারীর আয় ব্যয় সম্বন্ধে বিশেষরূপ 
অনুসন্ধান ও আলোচনা করা হইয়াছিল এবং আয়ের সহিত তুলনায় যেরূপ হারে অধুনা শাসনকাধ্যের জন্য 
যেরাপ ব্যয়ের বিধান করা কর্তব্য তাহাও অবধারণ করা হইয়াছিল। 

যথা $-- 

ক) স্বাধীন রাজ্য-- আয়ের উপর শতকরা ৪০. টাকা। 
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রাজগী ভ্র্রিপুরার সরকারী বাংলা 

খ) জমিদারী--তালুক ও ইজারা মহালের আমদানির উপর শতকরা ৫ টাকা এবং খাস মহালের 
আমদানির উপর শতকরা ১৫ টাকা । 

২। এই নিয়মানুসারে কিছু দীর্ঘকাল কাধ্য পরিচালন প্বর্ক তাহার ফল দর্শন করা সব্বতোভাবে 
বিধেয়। শাসন বিভাগের গত বর্ষের প্রকৃত মোট ব্যয় বন্ধানি মোট ব্যয় হইতে কথঞ্চিৎ ন্যন হইয়াছে । কেবল 
রাজ্যের অবস্থার প্রতি সব্বদা দ্জ্টি রাখাই এই তারতম্যের কারণ। বিগত বর্ষের প্রকত আয় বজেটের সম্তাবিত 
আয় হইতে অধিক হইগ্নাছে বটে কিন্তু রাজ্যের অবস্থানুসারে তদ্দরুন সহসা গত বর্ষের বন্ধানি মোট ব্যয় 
রদ্ধি করা সঙ্গত নয়। বিশেষতঃ কোনও কোনও মহালের আয় পরিবর্তনশীল। যাহা হউক আয় সম্পর্কে গত 
সনের আমদানি হইতে বর্তমান বৎসরের আমদানি যাহাতে ন্যন না হয় সাবহিতরূপে তজ্ভ্ন্য চেস্টা করা 
সঙ্গত হইবে। ব্যয় সম্পকে প্রয়োজনানূসারে গত সনের বজেটের এক হেডের টাকা অন্য হেডে পরিবর্তন এবং 
কোনও হেডের বারিজ সংশোধনপৃব্বক আবশ্যকীয় কাধ্য সম্পন্ন করা যাইতে পারিবে। অতএব বর্তমান বর্ষের 
জন্য স্বতন্ত্র বজেট প্রস্তুত না করিয়া গত বর্ষের বজেটই বলবৎ রাখা গেল। 

৩। জমিদারীর যে সমস্ত মহল ইজারা ম্যাদ অস্তে খাস তহশীলাধীন আসিয়াছে তথায় নিদ্দিম্ট হারের 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আবশ্যকীয় তহশীল ব্যয় মঞ্জর করা যাইতে পারিবে। 

৪। বিগত বর্ষের সংসার বজেটের মোট ব্যয় অনেক আলোচনার পর স্থির হইয়াছিল এবং পরে 
তাহা ভিন্ন ভিন্ন হেডে বিভক্ত হইয়াছিল। বর্তমান বর্ষে এ বন্ধান স্থিরতর রাখা সঙ্গত। সৃতরাং সম্প্রতি এতৎ 
সম্বন্ধেও কোনও নৃতন আদেশের প্রয়োজন নাই। ইতি সন ১৩০২ ভ্রিং, তারিখ ২৬শে বৈশাখ ।* 

[0. হত. 1085 

| মন্ত্রী 
সেহা নং 

প্রতিলিপি সংস্ম্ট আফিস, আদালত ও বিভাগসমূহে প্রেরিত হয়। ইতি সন ১৩০২ ভ্রিং, ২৮শে বৈশাখ । 

১. €. 13056 

নায়েব দেওয়ান 

'*সম্ভাবিত আয়---1:%1060160 [11001170. 
বজেট বন্ধানি-_-914801 01109111011. 
বারিজ-_316810-01]. 

নিদর্শন--৭ 
টে.'জারীতে হরসালের চালানে “পয়সা পূরণ' ভগ্নাংশ লিপিকরণ সম্মন্ধে 

ট্রেজারী রাজধানী আগরতলা 
১৩০২ ভ্ত্রিং রাজস্ব বিভাগ 

[. 1. 1050 730111181) , 

৩. (০. 73056 7৮. [ং.,1২21 

সারকিউলার নং ৯৬ 

সদর ঝ/লেক্টারের ২৪শে মাঘের ২৭৭১ নং সেহার রি পাট ও জেনারেল ট্রেজারীর ১৪ই ফাজ্গনের 
৭৯৬ নং সেহার প্রস্তাব আলোচনা করা গেল। যে সকল মহালের রাজস্ব অথবা অন্য প্রকারের সরকারী প্রাপ্য 
জমায় পয়সার ভগ্নাংশ ধার্য আছে পাই ও ক্রান্তি প্রাপনাভাবে পক্ষাপক্ষগণ তাহার চালানে নিদ্দিষ্ট জমার পাই 

"যুবরাজ রাধাকিশোর তকালে ট্রেজারী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন । 

৫০ 



অর্থ ও হিসাব 

ক্লান্তি লিখিয়া পয়সার ভগ্নাংশ পূরণ করিয়া রাজস্ব দাখিল করিয়া থাকে। কিন্ত এ অতিরিজ্ দাখিলী পাই 
ক্রান্তি সরকার কিবা চালান দাতা কেহই প্রাপ্ত হয় না। তাহা খাজাঞ্চির জিশ্বায় থাকে। এ প্রথা সব্বদা রহিত 
যোগ্য এবং এইরাপে প্রত্যেক [ষ্টজারীতে কত দাখিল হয় তাহার হিসাব পাওয়া আবশ্যক। 

আদেশ 

পয়সার ভগ্নাংশ জমার কোনও চালান দাখিল লইতে নিদ্দিষ্ট রাজস্বের পরিমাণ লিখিয়া তনিশ্নে “পয়সা 
প্রণ” বলিয়া পয়সার বাকী অংশ লিখিয়া দাখিলী মোট টাকার পরিমাণসহ চালান গৃহীত হইবে, এবং 
যথারীতি রাজস্ব জমা হইয়া “পয়সা পূরণ” হেডে পয়সা পূরণের ভগ্নাংশ পৃথক জমা হইবে। 

নি ও আচরণার্থ প্রতিলিপি বিভাগীয় ট্রেজুরীসমহে প্রেরিত হয়। ইতি সন ১৩০২ ভ্ত্রিং, তারিখ 
১৪ই চৈন্র। 

নিদর্শন--৮ 

বাজেট বব্মীনী ব্যয় সম্পরকে বর্ষে বে প্রচারিত নোট ইত্যাদি ছারা ব্যয় নিয়মিত 
করিবার চেস্টা সম্পকে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা 

হিসাব বিভাগ 

১৩১৩ ভ্ত্রিং, তাং ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, মেমো নং ৪৫। বজেট ব্যয় সম্বন্ধীয় যে সকল নোট বর্ষে বর্ষে প্রচার 
হইয়াছে, কোন কোন সময় বিভাগীয় কর্্মচারীগণ তৎ্প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কায্য করাতে এ বিভাগের সহিত 
সংস্স্ট বিভাগ ও আফিস সমৃছের অথবা লিখাপড়ার পরিমাণ রদ্ধি হইয়া কাধয্যের অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। 
ইহা দৃরীকরণ মানসে প্রধান প্রধান নোটগুলি সংক্ষেপে নিম্নে প্রচার করা গেল। ত্প্রতি বিভাগীয় কম্্মচারী- 
গণের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্জনীয় $-- 

কে) বিশেষ মঞ্জরী ব্যতীত বন্ধানের অতিরিক্ত কোন টাকা কোন ট্রেজুরীর রোকড়ে খরচ পড়িতে 
পারিবে না। রী 

বজেট নোট ১৩০১, ১৩০৪, ১৩০৫, ১৩০৭, ১৩০৮, ১৩১২, ১৩১৩ ভ্্রিং। 

খে) ট্রেজুরীর ভারপ্রাপ্ত কাধ্যকারক আদেশ প্রদান করিলেও মঞ্জরীর অতিরিক্ত কোন খরচ রোকড়ে 
লেখা কি ট্রেজুরী হইতে তদ্বাবত কোন টাকা দেওয়া সুমারনবিস ও খাজাঞ্চীর অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। 

বজেট নোট ১৩০১, ১৩০৪, ১৩০৫, ১৩০৭, ১৩০৮, ১৩১২ ভ্দ্রিং। 

" গে) প্রত্যেক বিল খরচ লিখিবার সময় মঞ্জরীর প্রতি ট্রেজুরী অফিসার দৃষ্টি রাখিবেন এবং কোনও 
বাবতে বজেট অতিক্রান্ত হওয়া দুষ্ট .হইলে মঞ্জরীকৃত বিল খরচ না লিখিয়া ওয়াপছ৯ দিবেন। 

বজেট নোট ১৩০১, ১৩০৭, ১৩০৮, ১৩০৯, ১৩১০, ১৩১২, ১৩১৩ ভ্ত্রিং। 

(ঘ) কোনও অনিবার্য কারণবশতঃ কোনও বাবদে বন্ধানের অতিরিক্ত ব্যয়ের আবশ্যক হইলে কিম্বা 
নূতন কোনও ব্য়ের প্রয়োজনীয়তা দৃম্ট হইলে উপযুক্ত সময়ে প্রচুর কারণ দর্শাইয়া উক্ত ব্যয়ের মঞ্জরী গ্রহণ 
করিতে হইবে। | 

বজেট নোট ১৩০১, ১৩০৪, ১৩০৫, ১৩০৭, ১৩১২, ১৩১৩ ভ্ত্রিং 
ছু, 8৯, ২০১ 

অডিটের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক 

২৫ 



পু রাজগী ভ্ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 

নির্শন--৯ 

বেতন বিলের মন্তব্য কলমে কর্মচারীর বিদায়ের স্বত্ব ইত্যাদি সম্থদ্ধে পরিষ্কার মন্তব্য থাকা সমন্ধে 

হিসাব বিভাগ 

১৩১৩ ভ্িং, তাং ২২শে চৈন্ত্র, মেমো নং ৬৩- প্রত্যেক আফিসের কম্্মচারীগণ এবং চাকরান ইত্যাদি 
যে প্রকারের বিদায় গ্রহণ করে বিলের মন্তব্যে তাহার উজ্লেখ থাকে বটে, কিন্তু আকস্মিক ও অনুগ্রহ বিদায় 
সম্বন্ধে কতদিন স্বত্ব মধ্যে কতদিন গ্রহণ করা হয, তাহা উল্লেখ না থাকায় পরীক্ষা কারধ্যের বিশেষ অসুবিধা 
ঘটিয়া থাকে। ইহা দূরীকরণার্থ নিশ্নলিখিত নিয়ম প্রচলন করা যায় $-- 

১। কোন কর্মচারী অথবা চাকরান আকস্মিক কি অনুগ্রহ বিদায় অন্তে কার্যে হাজির হইলে বিল- 
কারক বিলের মন্তব্যে বিদায় গ্রহণের তারিখ, বিদায়ের স্বত্বকাল এবং তন্মধ্যে যতদিনের বিদায় গ্রহণ করিয়া 
যে তারিখে বিদায় গৃহীতা হাজির হইয়াছে তাহা পরিক্ষাররূপে উল্লেখ করিবেন। 

২। এরূপ পরিক্ষার মন্তব্য লিখা না থাকিলে ট্রেজুরীর কাধ্যকারক এ বিল খরচ না লিখিয়া তাহা 
ফেরত দিবেন। 

৩। বিলের মন্তব্য সহজ পাঠ্য হওয়া বাঞজনীয়। কোন কোন বিভাগ হইতে এরূপ বিল আগত হয় যে, 
তাহা পাঠ করা কম্টকর হইয়া উঠে। 

য. 1৬. [২/১% 
ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক 

নিদশন--১০ 

রাজ্য সরকারের দেনা পরিশোধের ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে সাময়িক সভা গঠন 

২৬শে আযাঢ় উক্ত 0০9011011 71690178 হওয়া আমার অভিপ্রায় অন্যথা না হয়- প্রথম চোকলা . 
বাজেট) 0০101 এ আলোচিত হইবে পরে 996 8৪৫89 সম্বন্ধে আলোচিত হইবে। 
আমার এই অভিপ্রায় সম্বন্ধে সদস্যদিগকে উপযুক্ত সময়ে 10001778601 দেওয়া সঙজত। 

3, 16. 
19.3.2]1 175. 

মেমো নং ১ 

স্টেটের সাবেক দেনা পরিশোধের জন্য স্বাধীন এলাকার ও জমিদারীর ব্যয় যথাসম্ভব সংক্ষেপ করা 
অথবা আবশ্যক হইংল দেনা শোধের উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা এপক্ষের নিকট আবশ্যক বোধ হইয়াছে । সমস্ত 

€ 

৫ 



অর্থ ও হিসাব 

বিষয় আলোচনা করিয়া এপক্ষের সাক্ষাতে প্রস্তাব উপস্থিত করিবার জন্য নিম্নলিখিত একটি সামগ্কিক সভা 
সংগঠন করা গেল। 

১। শ্রীলশ্রীধুক্ত মহারাজক্মার নবদ্বীপচন্দ্র দেববশর্মণ, মন্ত্রী বাহাদুর--সভাপতি। 

২। শ্রীলশ্রীমান মহারাজক্মার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববশ্মণ--সহকারী সভাপতি । 

৩। (ক) শ্রীলশ্রীযুত, কৃমার মহেন্দ্রমোহন দেববশ্মা 
খে), শ্রীযুক্ত ঠাকুর রাধামোহন দেববর্ট্মা 
গে) শ্রীযুক্ত ঠাকুর সারদাচরণ দেববর্মা 
ঘে), উজীর শ্রীযুক্ত ব্রজক্ঞ্চ দে'ববশ্্মা 
ডে), শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকূমার দাসগুপ্ত- চাকলার ম্যানেজার 
(চ). শ্রীযুক্তবাবু অনঙ্গমোহন নাথ, স্টেট প্লিডার--সভার সাধারণ সদস্য। 

৪। কে) শ্রীযুক্তবাবু হরিলাল মুখোপাধ্যায়,-চিফ জজ, খাস আদালত। 
(খে) শ্রীযুক্তবাব্ নবীনচন্দ্র চক্রবরী, খাস আদালত, আদিম বিভাগ ।' 
(গ) শ্রীযুক্ত'রায় শশীভূষণ দত্ত বাহাদুর, স্টেট ই্জিনীয়ার 
ঘে) শ্রীযুক্তবাব্ চন্দ্রকুমার গুহ, রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্যযকারক 
(৩) শ্রীযুক্তবাব বিজয়কুমার সেন, ভারপ্রাপ্ত কায্যকারক, পলিটিকেল বিভাগ । 
চে) শ্রীযুক্ত মিঃ টি, আর, উইলিয়মস্, সভার অতিরিক্ত সদস্য। 

৫। শ্রীমুক্ত মিঃ টি, আর, উইলিয়ামস্ সাহেব উক্ত সভার দ্বিতীয় সহকারী সভাপতিরূপে কাধ্য করিবে। 

সদস্য শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কমার সেন, ভারপ্রাপ্ত কাধ্যকারক পলিটিকেল বিভাগ, উক্ত সভার 
টার কার্য করিবে। 

"৭। সভার সাধারণ নিয়মানুসারে উপস্থিত সদ্স্যগণের অধিকাংশের মত প্রবল থাকিবে। যেস্কলে সম 
সংখ্যক সদস্যের মতভেদ হয় তৎস্থলে সভাপতি দ্বিতীয় মত দেওয়ার অধিকারী থাকিবে এবং তদনুসারে 
প্রস্তাব গৃহীত হইবে। 

৮। সভার প্রত্যেক অধিবেশনের কায্যবিবরণী নিদ্দিষ্ট বহিতে লিপিবদ্ধ হইবে এবং তাহাতে সভাপতি 
ও উপস্থিত একতম “সদস্যের স্বাক্ষর থাকিবে । 

৯। উক্ত কায্যবিবরণী এপক্ষের সাক্ষাৎ উপস্থিত করিয়া যথারীতি আদেশ গ্রহণ করিতে হইবে। 

১০। প্রাপ্তত্ত সভার প্রথম অধিবেশনে যে সমস্ত বিষয় আলোচিত হইবে তাহা এপক্ষ আদেশ ঝরিবেন 
অতএব 

আদেশ হইল যে 

অবগতি ও আচরণার্থ অন্ত্রাদেশের একখণ্ড প্রতিলিপি শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজক্মার নবদ্বীপ চন্দ্র দেববম্মা 
মন্ত্রীবাহাদুরের নিকট প্রেরণ করা যায় ইতি সন ১৩২১ ভ্ত্িং তাং ১৯শে আষাডু। 

২৫৩ 



রাজগী ভ্রিপূুরার সরকারী বাংলা 

নিদশন--১১ 

কন্রিম মুদ্রা সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী 

সন ১৩২২ ন্রিপূরাব্দ, তারিখ ১০ই শ্রাবণ । 

সারকুলার নং ৫-_-এরাজ্যে কৃত্রিম মুদ্রার প্রচনন নিবারণকলে এ অফিসের পূব্ব প্রচারিত ১৩২১ রিং 
সনের ৪নং সারকুলার' দ্বারা প্রদত্ত উপদেশাদির অতিরিক্ত আরও কোন কোন বিষয়ে পুলিশ ও তহশীল কার্য্য- 
করকগণের তীক্ষ দ্ম্টি রাখা আবশ্যক বোধে তাহা নিম্নে প্রদস্ত হইল। অতঃপর পুলিশ ও তহশীল কার্য্য- 
কারকগণ এই সকল বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া কায্য করিবেন। 

১। দেখা যায়, কোন কোন স্থলে ব্রিটিশবাসী কোন কেন দুষ্ট প্রকৃতির লোক কন্রিম মুদ্রা চালাইবার 
অস্তিপ্রায়ে মৌলবী, পীর, ফকির, সোনার কি ভিক্ষুকের বেশে এরাজ্যে আসিয়া কোন কোন গ্রামে বাস করিতে 
থাকে এবং উহাদের দলের লোক এই সকল ছদ্মবেশধারী লেকের নিকট যাতায়াত ক্রমে কন্রিম মুদ্রা প্রচলনের 
প্রয়াস পাইয়া থাকে । এইরূপ স্থলে গ্রামের মাতব্বর ও চৌকিদারগণের সাহায্যে এই শ্রেণীর লোকের অনুসন্ধান 
লইয়া তাহাদের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে । এবং এ বিষয়ে 00175061081 পাক্ষিক রিপোট' 
দ্বারা এ অফিসে জানাইতে হইবে। 

২। উকিল, মোক্তারবাবুগণ সময় সময় তাঁহাদের মফস্থলস্থ মক্কেল হইতে কন্ত্রিম মুদ্রা পাইয়া থাকেন 
বলিয়া জানা যায়। এরপস্থলে কোট কাধ্যকারকবাব্গণ উকিল লাইব্রেরীতে মধ্যে মধ্যে এসকল বিষয়ের 
গোপ্রনানুসন্ধান লইবেন এবং কোন উকিল কি মোক্তার বাবু কোন মক্ধকেল হইতে কোনরূপ কৃত্রিম মুদ্রা পাইয়া 
থাকিলে এ মক্কেলের নাম, ধাম জানিয়া 00110010121 দ্বারা তদ্বিবরণ এ আফিসে জাপন করিবেন এবং 
কন্রিম মুদ্রা সংগ্রহ করিতে পারিলে রিপো্ট দ্বারা তাহা এ আফিসে দাখিল করিবেন। 

৩। যে সকল থানা ও তহশীল কাছারীর এলাকায় হাট ও বাজার আছে তথায় হাট ও বাজার বারে 
মধ্যে মধ্যে ছদমবেশে পুলিশ কনেম্টবল কি তহশীল পিয়ন মোতায়েন করিয়া কেহ কৃত্রিম মুদ্রা চালাহয়াছে 
কিস্বা চালাইতে চেষ্টা করিয়াছে কিনা, অনুসন্ধান লওয়া স্বীয় স্বীক্ধ এলেকা খণ্ডের পুলিশ ও তহশীল 'কার্য- 
কারকগণের একান্ত কর্তব্য হইবে। 

শি 

মহামান্য শ্রীলশ্রীযুত মন্ত্রীবাহাদুরের 
অনুমত্যনূসারে 

/, 00774 

পলিশ সপারিন্টেণ্ডেল্ট 

২৫৪ 



ৃ অর্থ ও হিসাব 

নিদর্শন-১২ ্ 

রাজ্য ও জমিদারীর হিসাব পরীক্ষার জন্য অডিটার নিয়োগ 

বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য 

মেমো নং ৬ 

স্বাধীন রাজ্য ও জমিদারীর হিসাবাদি পরীক্ষার জন্য শ্রীযুত যতীন্দ্র চন্দ্র মৌলিক,ক অডিটার পদে 
নিযুক্ত করা যায়। তাহার ও তাহার আরদালির বেতন চিফ্ দেওয়ান আফিসের বন্ধনী হইতে খারিজ গণ্য 
হইবে এবং তাহাকে ওয় শ্রেণীতে উন্নীত করিয়া মাসিক ১২০. টাকা বেতন ধায্য করা গেল। 

অডিটারের আফিস “খাস অডিট আফিস” নামে অভিহিত হইবে। একজন মোহরের এবং ৭. টাকা 
বেতনের জনৈক আফিস পিয়ন উক্ত আফিসের স্টাফ্ভুক্ত হইবে । আফিসের জন্য মাসিক ৩. টাকা হিসাবে 
কম্টিন্জেন্সি বন্ধান করা যায়। 

অডিটার স্বাধীন বা জমিদারী যখন যে বিভাগে কাধ্য করিবে, তদীয় পাথেয় ও ভান্তা সেই বিভাগ 
হইতে দেওয়া হইবে। এতদ্বাবত এরাজ্যের ও জমিদারীর বজেটে ২৫০ টাকা হিসাবে মোট ৫০০. টাকার 
বন্ধান করিতে হইবে। 

চাকলার বজেটভুভ* অতিরিপ্ত মোহরেরগণের বন্ধানী হইতে অডিট আফিসের মোহরের ও পিয়নের 
বন্ধান হইতে পারিবে। 

উত্ত আফিসের কার্য্য পরিচালন জন্য নিম্নলিখিত নিয়মাবলী নিদ্ধারণ করা গেল। 

খাস্ অডিট আফিসের অধিক।র 
ও 

কাধ্য সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী 

খাস অডিট আফিসের কার্য পরিচালনের জন্য নিম্নলিখিত নিয়মাবলী নিদ্ধারিত হইল । 

১। স্বাধীন রাজ্যের ও জমিদারীর অন্তর্গত আফিস ও আদালত সমূহের হিসাবাদি পরীক্ষা করিয়া 
অডিটার যথা সময়ে চিফ দেওয়ান বা ম্যানেজারের নিকট ফলাফল রিপোর্ট দ্বারা জানাইবে। ইহারা সংসুচ্ট 
কার্যকারকগণের কৈফিয়ৎ আদি গ্রহণ করতঃ নিজ মন্তব্যসহ রিপোট চূড়ান্ত আদেশ জন্য এপক্ষ সদনে উপস্থিত 
করিবে। 

২হ। অতঃপর চিফ দেওয়ান বা ম্যানেজার আফিস হইতে হিসাব সংক্রান্ত যে সকল সারকিউলার, 
মেমো বা নিয়মার্দি প্রচারিত বা প্রবন্তিত হইবে খাস অডিট আফিসে তাহার এক এক প্রতিলিপি প্রেরণ করিতে হইবে। 

৩। হিসাব পরীক্ষার ফলে কোন ব্যয় অসঙ্গত বা অবৈধ বোধ হইলে আপত্তির উত্তর গ্রহণাস্তর বিশেষ 
স্থলে নিতান্ত আবশ্যক হইলে, চূড়ান্ত আদেশ সাপেক্ষে অডিটার তাহা জব্দের আদেশ দিতে পারিবে। 

৪1 সাধারণ বিষয়াদি সম্বন্ধে পরীক্ষাধীন আফিস সমহ একদা অডিটারের পক্ষের উত্তর দিতে পারিবে । 

৫। হিসাবের কোন অশুদ্ধতা দ্জ্ট হইলে অডিটার তাহা সংশোধন করাইতে পারিবে। 

২৫৫ 



রাজগী ব্রিপূরার সরকারী বাংলা 

৬। নিম্নলিখিত হিসাব সংক্রান্ত রিটার্ন ও কাগজাত এরাজ্যের শাসন ও জমিদারী হইতে নিয়মমত 
অডিট আফিসে প্রেরিত হইবে। 

(ক) আয় ব্যয়ের মাসিক একোয়াল 

(খ)ট হাওলাতের খরচের মাসিক ল্টেটমেন্ট 
গে) বজেট সমূহের নকল 
(ঘে)ট বজেটের এক হেড হইতে অন্য হেভে টাকা খারিজের আদেশ 

এতদ্বযতীত হিসাব সংক্রান্ত যে কোন স্টেটমেন্ট বা দলীল অডিট আফিসে কার্যের জন্য প্রয়োজন হইবে, 
রাজ্যের বা জমিদারীর হিসাব বিভাগ হইতে তাহা প্রদান করিতে হইবে। 

৭। বকয়া দেনার একটি লিম্ট পক্ষাপক্ষের দাখিলী ও সরকারী প্রাপ্য আমানত এবং বকয়া জমা- 
ওয়াফস্ খরচ বাদে) অডিট আফিসে রক্ষিত হইবে। এতৎ সংক্রান্ত কোন কোন খরচ পড়ার পৃরব্রে খাস অডিট 
আফিস কন্তুক পরীক্ষিত ও খতিয়ানভুক্ত হইবে। 

৮। অডিটার নিজ আফিসের বেতন ও কলন্টিন্জেন্সির বিল নিজ স্বাক্ষরে পাস করিয়া ট্রেজুরী হইতে 
টাকা লইতে পারিবে । তদীগ্ন পাথেয় ও ভাতার বিল প্রাইভেট সেবক্রেটারীর মঞ্জুরী ও প্রতিস্থাক্ষরে খরচ পড়িবে। 

৯। মফঃস্বলে অবস্থানকালে অডিটার নিয়মিতরূপে প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট ডায়েরী দাখিল করিবে 
এবং উক্ত ডায়েরী মূলে এবং যাবতীয় বিষয় সম্পকে তদীয় আদেশ ও উপদেশানুসারে কার্য্য করিবে । 

[২978 73041111010 
1১, 99016121 

11.4.28 

নিদশন-১৩ 

13. 73. 16. 1৮181701892 

21.2.41 
৪৬ নং 

ব্যবসা বাণিজ্যের সাধারণ দুরবস্থা প্রযুক্ত ও অন্যান্য কারণ বশতঃ এই রাজ্যের আয়ের খব্বতা এপয্যস্ত 
বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে । যদিও কোন কোন স্থলে সামান্য কিছুর উন্নতির আশা করা যাইতে পারে 
তথাপি আশানুরূপ আমদানী হওয়া সম্ভবপর বলিয়া মনে হইতেছে না। এই জন্য সব্ববিধ ব্যয় বিশেষরূপে 
সঙ্ষোচ করা আবশ্যক হইয়াছে। 

অতএব এপক্ষ আশা করেন যে সকল শ্রেণীর কশ্মচারী ব্যয় সঙ্কোচের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া 
কার্য্যানুবর্তী হইবে। এই প্রকার ব্যয় সঙ্কোচ করিতে না পারিলে এবং উপযুক্ত পরিমাণে আমদানী বৃদ্ধি না 
হইলে বিশেষ কঠোরতার সহিত ব্যয় হ্রাস করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িবে। এমনকি সব্ববিধ কম্মচারীর 
সংখ্যা ও সব্ববিধ বিভাগের ব্যয় এক চতুর্থাংশ কি এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত হ্রাস করা আবশ্যক হইতে পারে। 

উপরোক্ত অবস্থাধীনে সব্বপ্রকার কম্মচারী ব্যয় সঙ্কোচ অথবা যাহাদিগের উপর আমদানীর ভার আছে 
তাহারা আয় রদ্ধির প্রতি অবিলম্বে তৎপর হইবে বিমা এপক্ষ আশা করেন। ইতি সন ১৩৪১ ভ্রিপুরাব্দ, 
তারিখ ২১শে আষাঢ়। 

২৫৬ & 



অর্থ ও হিসাব 

নিদর্শন-১৪ 

সদর ট্রেলারীতে ব্যাঙ্কিং বিভাগ প্রবর্তন 

শ্রীত্রীযৃত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের ৩।৫1৪২ ভ্ত্িং তারিখের আদেশে সব্বসাধারণের সবিধাথথে জেনারেল 
ট্রেজারীতে একটি ব্যাক্কিং ডিপাট মেন্ট খোলা হইয়াছে। বিভাগীয় ট্রেজারীর সহিত, ও ইহার যোগ থাকিবে। 
অতঃপর কেহ উক্ত ব্যাঙ্কে টাকা ডিপজিট করিতে ইচ্ছা করিলে এ রাজ্যের যে কোন ট্রেজারীতে টাকা প্রদান 
করিতে পারিবেন। সংস্ম্ট ট্রেজারী হইতে প্রত্যেক আমানতকারীকে টাকা দাখিলের নিদর্শন স্বরূপ একখানা 
পাশবুক প্রদত্ত হইবে। সুদের সর্ত ইত্যার্দি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা গেল। 

১। এক, দুই, তিন এবং চারি বৎসরের নোটিশে তুলিয়া লইবার সর্তে আমানতের জন্য যথাক্রমে 
বাষিক ৬, ৬, ৬ ও ৭ টাকা সুদ দেওয়া যাইবে। 

২। এই আমানতের সুদ বৎসরে দুইবার (অথাৎ প্রথমবার ১৫ই ভাদ্রের পর তৎপর ১৫ ফাল্গুনের 
পর) দেওয়া হইবে। 

শ্রীরাণা বোধজঙ্গ 
দেওয়ান শাসন 

৩।৬।৪২ স্ত্রিং 

নিদরশশন--১৫ 

5 ত্রিপুরা স্টেট ব্যাঙ্ক স্থাপন সম্বন্ধে বিজ্ঞস্তি 

বিজ্ঞাপন 

ত্রিপুরা রাজ্যের এবং ব্রিটিশের ব্যবসা বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধনাথে ভ্রিপুরাধিপতি শ্রীশ্রীযূত মহারাজ মাণিক্য 
বাহাদুরের বিশেষ আদেশে বিগত ১৬ই ভাদ্র হইতে ত্রিপুরা স্টেট ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে । ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ 
মন্ত্রীর তত্বাবধানে ইহা হিসাবে বিভাগ কত্তুক পরিচালিত হইতেছে। নিনলিখিত হারে বিভিন্ন সময়ের জন্য 
স্থির আমানত গ্রহণ করা হয় ॥*- 

২ বৎসরের জন্য আমানতের সুদ শতকরা বাষিক. ৫. হিসাবে। 
৯ বহুসরের গ$ ঠ্ঢ এ চি ঠ্ঠ ৪ চি 

ক 

৬ মাসের চি চটি 9 ১৮9 9 ৩. গঠ 

বিশদ বিবরণের জন্য নিশ্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন । 

শ্রী সোমেন্দ্র চন্দ্র দেববশ্মা 
সিনিয়র নায়েব দেওয়ান, মন্ত্রী আফিস 

হিসাব বিভাগ, ভ্রিপুরা রাজ্য 

(১৩৪৫ স্ত্রিং সন ফাক্গুন মাসে 
ব্রিপুরা ষ্টেট গেজেটের ২২শ সংখ্যায় প্রচারিত) 

২৫৭ 



রাজগী ভ্ত্রিপ্রার সরকারী বাংলা 

নিদর্শন--১৬ 

রাজ্যের ব্যয় সঙ্কোচ সম্পকে ব্যবস্থা 

3.3. 1. 118111198 

নাং ২১৫ 

আদেশ 

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত: ভ্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মহারাজ 
মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববম্্মী বাহাদুর কে, সি, এস্, আই, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, 

রাজধানী আগরতলা (ক্যাম্প শিলং) ইতি । সন ১৩৫০০ ভ্রিপূরাব্দ. তারিখ ৯ই আষাঢ় 

যেহেতু ইয়োরোপীয় মহাসমর এবং অন্যবিধ অথনৈতিক অবস্থাদি পধ্যালোচনায় রাজ্যে যথাসম্ভব 
ব্য়সঙ্কেচ করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইতেছে, 

অতএব আদেশ করা যায় যে, 

বজেট মঞ্জুরী ব্যয়াদি সম্পর্কে ও দ্বিরাদেশ তরে নিম্নোক্তরাপ কার্য পরিচালিত হউক । 

১। বজেটের ভিগ্ন ভিন্ন হেড সংসুগ্ট মঞ্জরী বন্ধানের মধ্যে যাবতীয় ব্যয় নিব্বাহ করিতে হইবে। 
হেড সমৃহে বরাদ্দের উদ্বস্ত টাকা বর্ষশেষে সম্ভাবিত উদ্বস্ত তহবিলের অন্তভূস্ত হইবে, কোন বিশেষ কারণ 
ভিন্ন এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে না। 

২। ভান্তা, পাথেয়, আকস্মিক, বাজে ইত্যাদি ব্যয় সম্পর্কে ও বিশেষভাবে ব্যয় সঙ্কোচ হওয়া বাঞ্ছণীয় 
এবং যে সমূদয় ব্যয় স্থগিত রাখা যাইতে পারে তৎসমুদয় অবশ্যই স্থগিত রাখিতে হইবে। 

বিশেষ ক্ষেত্রে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর বিশেষ আদেশ ভিন্ন টাইপ রাইটার আসবাব, পুস্তক 
খরিদ চলিত বর্ষে স্থগিত রাখা হইবে । সরকারী ফরম ও স্টেশনারী ব্যবহার সম্বন্ধে ও কম্্মচারীবর্গের মিতব্যয়ী 
হওয়া বাঞ্ছণীগ্ন। আকস্মিক ও বাজে বয়াদি সম্বন্ধে বজেট বন্ধানের শতকরা ৯০, মধ্যে প্রত্যেক অফিসকে 
সম্যক বষের ব্যয় নিব্বাহ করিতে হইবে। 

৩। ভ্তান্তা পাথেয় হেড়ে ব্যয় সঙ্কোচ উদ্দেশ্যে চলিত বর্ষে কঙ্মচারিগণের একস্থান হইতে অন্যস্থানে 
পরিবস্তুন যথাসম্ভব সংক্ষেপ হওয়া বাঞ্ছণীয়। ভাতা পাথেয় ছেডে যাহাতে বন্ধান্নী ব্যয়ের অন্ততঃ শতকরা 
১০. হিসাবে উদ্বস্ত রাখা যায় তদ্বিষয়ে প্রত্যেক বিভাগ চেম্টিত থাকিবে। 

81 যে সকল রাজকম্মচারী সরকারী মোটরগাড়ী ব্যবহার করেন তাহারা স্ব স্ব মোটরের ব্যয় সম্পকেও 
যতদূর সম্ভব মিতব্যয়িতার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। | 

৫। আদম সুমারীর কার্য ভিন্ন অন্য যে সমুদয় নৃতন কাধ্যের জন্য বজেট বন্ধান ধৃত হইয়াছে 
তৎসমদয় কাধ্য সাধারণভাবে আগামী পৌষ মাস পর্যন্ত এবং সম্ভবপর হইলে আগামী বর্ষ পথ্যস্ত স্থগিত 

রাখা হয়। 

৬। নূতন বনঝর ঘাট স্থাপনাদিও আগামী বষ পথ্যন্ত স্থগিত থাকিবে। 

৭। এক মাসের নোটিশ প্রদানে রাজ্যের অস্থায়ী কম্্মচারীগণকে কাধ্য হইতে অবসর করা প্রয়োজন ।' " 
এবছ্িধ প্রত্যেক কম্্মচারীকে ভারপ্রাপ্ত মন্তরীগণ স্ব স্থ সুবিব্চেনা পূর্বক কাধ্য হইতে অবসর করিবেন। 
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৮। 
(ক) 

(খ) 

(গ) 

৭১ | 

অর্থ ও হিসাব 

রাজ্যের পূর্ত বজেট সম্বন্ধে নিম্নোক্তরূপ ব্যয়সঙ্কোচ করা হউক, 
নৃতন কাধ্য-- ৰা 

নিম্নোত" তিনটি নৃতন কার্য ভিন্ন, অন্য যে সকল নূতন কাধ্য এযাবত আরঙু হয় নাই 
দ্বিরাদেশ তরে তৎসমুদয় স্থগিত থাকে। 

১। একট ভ্মিকম্পরোধী (2870518816 77০০1) দালান প্রস্তত। 
২। হযন্ষমারোগীদিগের জন্য একটি হাসপাতাল প্রস্তত। 
এই কার্য বর্তমান বর্ষশেষে আরম্ভ করিয়া আগামী বষমধ্যে শেষ করিতে হইবে । 
৩। রাজধানীতে পোম্টাফিসের জন্য দালান প্রস্তত। 
আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয়ের একটি পরিকলনা উপলক্ষে বজেটে বত্তমান বষে যে ৪8৫,9০০ 

হাজার টাকা বন্ধান ধৃত হইয়াছে, এই টাকা দ্বারা প্রথমোক্ত দুইটি কাধ্য আরম্ভ করা যাইতে 
রা বক্রীটলা যক্ষ্মা হাসপাতাল নিশ্মাণ শেষে আগামী বষ মধ্যে দেওয়া যাইতে 
পারিবে। 

মেরামত-- 
কেবল মান্র বিশেষ আবশ্যকহ্ছলেই মেরামতাদি কাধ্য হইতে পারিবে। 

বঙেশ্বর বাঁধের পরিকল্পনা সংসৃম্ট কাধ্যাদি আপাততঃ কিয়ৎকাল স্থগিত থাকিবে । 

ব্যয়সঙ্কোচ সম্পর্কে উপরিউক্ত আদেশ সমূহ চিফ সেক্রেটারীর অধীনস্ত বিভাগ সম্ভেও প্রযোজ্য 
হইবে। কেবলমান্ত্র মিলিটারী ও আশ্রম পুলিশ ফোস সংসৃম্ট বজেট বর্তমান অবস্থা বিবেচনা আপাততঃ এই 
সমুদয় আদেশের বহিভূত থাকিবে। 

নিদশন--১৭ 

নং ১৬ 

দরবার 

সরকারী কর্মচারিগণের জন্য জেনারেল প্রভিডেন্ট ফণ্ড প্রবর্তন 

3.3. 15-019101694 

9.3.50 

আর্দেশ 

বিষম-সমর-বিজয়ী; মহামহোদয় পণ্চম্রীযুক্ত ভ্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মহালাজ 
মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববশ্রমা বাহাদুর কে, সি, এস্, আই, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, 

রাজধান্নী আগরতলা (ক্যাম্প শিলং) ইতি। সন ১৩৫০ ভ্ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ৯ই আষাঢ় 

যেহেতু কম্মচারীগণের সুবিধার্থ রাজ্যে একটি জেনারেল প্রভিডেন্ট ফণ্ড সৃষ্টি করা সমীচীন বিবেচিত 
হইতেছে, 

অতএব আদেশ করা যায় যে, 

এতদ্বারা রাজ্যের কম্মচারীবের নিমিত্ত একটি জেনারেল প্রাভিডেন্ট ফণ্ড প্রবর্তন করা বায়। এই প্রভিডেন্ট 

ফণ্ডে রাজ্যের প্রত্যেক কম্্মচারীকে স্বীয় বেতনের টাকা প্রতি সব্বনিশ্ন /৬ এক আনা ছয় পাই হারে মাসিক 

জমা রাখিতে হইবে। কোনও কম্্মচারী ইচ্ছা করিলে নিয়মিতভাবে এই হারের অভিরিক্ঞর্ূপে এই ফণডে 

*২৫৯ 



রাজগী ভ্ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 

টাক, জমা রাখিতে পারিবে । কিন্তু এপক্ষের আদেশ ব্যতীত এই সর্বনিম্ন হারের ব্যতিক্রম হইতে পারিবে না। 
প্রভিডেন্ট ফণ্ডে প্রতি কম্মমচারীর মাসিক জমা টাকার উপর তাহাকে শতকরা ৩। তিন টাকা আট আনা 
হিসাবে সুদ দেওয়া যাইবে। 

এই প্রভিডেন্ট ফণ্ড চলিত ১৩৫০ ভ্্রিং সনের ১লা বৈশাখ হইতে প্রবধতিত গণ্য হইবে। এতৎসম্পকিত 
নিয়মাবলী এপক্ষের অনুমোদনের জন্য অতি সন্ত্বর প্রেরিত হওয়া বাঞ্ছণীয় যাহাতে কম্্মচারীগণের চলিত 
আধষাত মাসের বেতন হইতেই তাহার্দিগের বকেয়া দেয় জমার টাকা কতিত হইতে পারে। 

প্রভিডেন্ট ফণ্ডে টাকা জমা রাখা রাজ্যের সৈনিক বিভাগের ও আশ্ম পুলিশ ফোর্সের কম্মচারীগণের 
ইচ্ছাধীন থাকিবে। 

নিদর্শন--১৮ 

ত্রিপুরা রাজ্যের ১৩৫১ ভ্ত্রিং সনের জন্য সম্ভাবিত আয় ও ব্যয়ের বাজেটের সারাংশ* 
0. 118 

8.8. ৮6. 119171198 

প্রস্তাবিত বজেট মঞ্জুর করা যায়। ইতি-- 

ফাইনান্স মন্ত্রী বাহাদুর এরাজ্যের ১৩৫১ ভ্ত্রিং সনের সম্ভাবিত আয় ও ব্যয়ের যে বজেট প্রণয়ন 
করিয়াছেন তাহা মন্ত্রী পরিষদের ১৯। ২।৫১ ভ্ত্রিং তারিখের চতুদ্দশ অধিবেশনে আলোচিত হইয়াছে । 

বতমান বষে সম্তাবিত সাধারণ আয় ২১,০৪,৫০০ টাকা এবং অন্যান্য আয় ও বর্ষশেষ তহবিল , সহ 
মোট ২৪,৪৯,৩৮১ টাকা ধৃত হইয়াছে। 

বতমান বর্ষের মোট ব্যয় ২৩,৬৩,৯০০৭ 
বর্ষশেষ সম্ভাবিত নগদ তহবিল টেট ৫০,৭৭৪ 
রোড ফণ্ড ৩৪,৭০৭২ » 

*২৪,৪৯১৩৮২, 

টাকা ধৃত হইয়াছে। 

আয় ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ফাইনান্স বিভাগের নোটে বিরত হইয়াছে । 

ফাইনান্স বিভাগের প্রস্তাব মতে ১৩৫১ ভ্রিপুরাব্দের এ রাজ্যের সম্তাবিত সব্বপ্রকার আয় ২৩,৭৯,৫০০« 
টাকা ও সব্বপ্রকার ব্যয় ২৩,৫৩,৯০০, টাকার বজেট মঞ্জুরীর প্রার্থনায় সংসুম্ট কাগজাত সহ শ্ীশ্রীযুত, মহারাজ 
মাণিক্য বাহাদুর সাক্ষাৎ পেশ হয়। ইতি সন ১৩৫১ ভ্রিপুরাব্দ তারিখ ২১শে জ্যৈঠ। 

শন. 1৬০0902 

22.2.51 [২8118, 3০001800118 

সেক্রেটারী প্রধান মন্ত্রী 

এই সারাংশটি মৃল বাজেটের প্রাথমিক সারাংশ। ১৩৫১ শ্ত্রিং সনের শ্রিপৃরার সম্ভাবিত আয় ব্যয়ের সম্পকিত মৃল বাজেট প্রস্তাবটি ' 
রীত্যন্যায়ী আগাগোড়া হস্তলিখিত। ফুলস্কেপ সাইজের (৩৫ ৯২২" ও ৯৫৫-৫ সে. মি.) এই সম্পণ বাজেট প্রস্তাবটি ২৫১ পৃষ্ঠায় 
উল্লিখিত হইয়াছে। , 
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অর্থ ও হিসাব 

১৩৫১ ন্্রিং সনের বজেট আলোচিত হইল। 

আয় :-- ভা 
১৩৫০ ভ্িং সনের বজেটে মোট আয় ২০,৯৮,০০০৭ টাকা ধত হইয়াছিল। তৎস্থলে আলোচ্য বর্ষে 

২১,০৪,৫০০২ টাকা ধৃত হইল। বিগত বর্ষে সর্বপ্রকার আমানত বাবদে মং ১,০০,০০০২ টাকা ধৃত ছিল। 
বতমান বর্ষে ও এই পরিমাণ টাকা আমানত ধৃত হইল। বিগত বর্ষে চাক্লা কন্ট্রিবিউশন ও রোড ফণ্ড 
কান্টিবিউশন বাবদে যথাক্রমে ৬,০০০২ এবং ৮,০০০ টাকা ধৃত হইয়াছিল তৎস্থলে আলোচ্য বর্ষে যথাক্রমে 
৭,০০০ এবং ৮,০০০ টাকা ধৃত হইল । বিগত বর্ষের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে মোট আয় ৬,৫০০ টাকা অধিক 
ধৃত হইল। নিম্নোক্ত কয়েকটি হেডে উল্লেখযোগ্য হ্রাস রূদ্ধি পরিলক্ষিত হইবে। 

প্রধানতঃ নজর এবং চার শুল্ক, বিবিধ এবং ঘাসুরী হেডে আয় অধিক ধৃত হইল। ভূমি বন্দোবস্তের 
জন্য বর্তমানে চাহিদা বৃদ্ধি হওয়ায় নজর হেডে আয় অধিক ধৃত হইল। আলোচ্য বর্ষে চার চাহিদা বুদ্ধি 
হেতু রপ্তানী রৃদ্ধি হইয়া আয় অধিক হওয়ার আশা করা যায়। ভিন্ন রাজ্য হইতে যে সকল গোমহিষাদি 
চারণের উদ্দেশ্যে এ রাজ্যে আগত হইয়া থাকে তাহার উপর কর স্থাপনের ব্যবস্থা হওয়ায় ঘাসুরী আয় বৃদ্ধি 
পাইবে আশা করা যায়। কয়েকট টেট মোটর গাড়ী বিক্রয়ের আনুমানিক মল্য বাবদে ৫,০০০ টাকা বিবিধ 
হেডের আমন মধ্যে ধত হইল । 

বনজ বস্তর চাহিদা রদ্ধির দিকে নহে বলিয়া বনকর সাধারণ হেডে আয় কিছু কম ধৃত হইল। মনি 
লেগ্ডারস লাইসেন্সে ফিস্ হেডে বিগত বর্ষে যে পরিমাণ আয় ধৃত হইয়াছিল সেই পরিমাণ আয় না হওয়ায় 
আলোচ্য বর্ষে এই হেডে আয় কিছু কম ধৃত হইল । যুদ্ধের জন্য পাটের চাহিদা অত্যধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে 
মনে করিয়া বিগত বর্ষে পাটের মাশুল হেডে আয় অধিক ধৃত হইয়াছিল । কিন্ত প্রকৃত পক্ষে বিগত বর্ষে এই 
হেডে আশানুরূপ আয় হয় নাই। তদ্ধেতু আলোচ্য বর্ষে এই হেডে আয়ের পরিমাণ কম ধৃত হইল। 

রোড ফণ্ডের আয় বিগত বর্ষে ধৃত ১,১০,০০০ টাকা স্থলে আলোচ্য বর্ষে ১,০০,০০০ টাকা ধৃত হইল। 
এই হেডের আয় বিগত বর্ষে আশানুরূপ না হওয়ায় আলোচ্য বর্ষে ধৃত আয়ের পরিমাণ কিছু হ্রাস করা হইল। 

ব্য়:_ 
বিগত বর্ষে মোট ব্যয় (রোড ইম্পুনভমেন্ট সহ) ২৪,১৪,০০০ টাকা ধৃত হইয়াছিল, তৎস্থলে আলোচ্য 

বর্ষে ২৩,৬৩,৯০০২ টাকা ধৃত হইল। ইহাতে বিগত বর্ষ অপেক্ষা আলোচ্য বষে ৫,১০০, টাকা কম ধৃত হইল। 
নিম্নোক্ত হেড সম্হে হাস রদ্ধি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 

সাধারণ শাসন :-- 
ফাইনেন্স মন্ত্রীর জন্য বিগত বর্ষে ষে টাকার বন্ধান ছিল উক্ত বন্ধান আংশিক হাস হেতুই আলোচ্য 

বর্ষে এই হেডে বন্ধান প্রধানতঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে । এস্থলে প্রকাশ থাকে যে বিগত বষে চিকিৎসা বিভাগের 
মন্ত্রী বাহাদুরের ব্যয় চিকিৎসা বজেটে ধৃত হইয়াছিল; কিন্তু বর্তমান বধষে সাধারণ শাসন হেডে এই বন্ধান 
ধৃত হইল। উপরম্ত বতমান বর্ষে স্ট্যাম্প ও সেমি খরিদ হেডে ২,০০০ টাকা অতিরিক্ত বন্ধান ধৃত হইল। 
ইহাতে এই হেডে ব্যয় কিছু রদ্িপ্রাপ্ত হইলেও উপরিউক্ত কারণে মোটের উপর ব্যয় কমি ধৃত হইল। 

রাজস্ব সাধারণ ও আবকারী :-- 

ক্রিপুরা সিভিল সাভিসের কতিপয় কশ্্মচারীকে পেন্সন দিয়া তৎস্থলে গ্রেডের রিনি বেতনে উন্নতি 

দেওয়ার ব্যবস্থাহেতু পরন্ত কোন ঞেন স্থলে পদ সংখ্যা হ্রাস করিয়া কায্য পরিচালন করা স্থির হওয়ায় 
এই হেডে বন্ধান কম দৃষ্ট হইবে। 

 তহশীল ও বনকর :₹-- 

বর্তমান বর্ষে সুবিধাজনক স্থলে তহশীল ও বনকর আফিস একত্রিত করিয়া কার্য পরিচালনের ব্যবস্থা 
হওয়ায় তহশীল ও বনকর হেডে ব্যয় কিছু কম ধৃত হইল। 
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রাজগী ভ্রিপূরার সরকারী বাংলা 

বিচার :-_ 
বিগত বর্ষে উকীল ফিস্ বাবদে যেই পরিমাণ টাকা বন্ধান করা হইয়াছিল আলোচ্য বর্ষে সেই পরিমাণ 

টাকার প্রয়োজন হইবে না বিধায় উকীল ফিস্ হেডে বন্ধান হ্রাস করা হইয়াছে। তদ্ধেতু বিচার হেডে বন্ধান 
কম ধত হইল। 

ভূতত্ব বিভাগ :-- 
জিওলজিকেল্ এড্ভাইসারের বন্ধান হ্রাস করায় এই হেডে বন্ধান হাস প্রাপ্ত হইয়াছে। 

মিলিটারী সেক্রেটারী আফিস :-- 
এসিষ্টে:ল্ট মিলিটারী সেক্রেটারীর পদের বন্ধান হাস হেতু এই হেডে বন্ধান কম লক্ষিত হইবে। 

দান. দাতব্য, দেবাচ্চন :-- 
সাধারণভাবে ব্যয় সঙ্কোচের জন্যই এই হেডে বন্ধান কম হইয়াছে। 

শ্টেট পেল্সন :-- 
বর্তমান বর্ষে বিভিন্ন বিভাগের অধিক বয়স্ক কতিপয় কম্মচারীকে পেন্সন দেওয়ার প্রস্তাব হওয়ায় 

এই হেডে বন্ধান রদ্ধির কারণ হইয়াছে। 

চিকিৎসা :-_ 

চিকিৎসা বিভাগের মন্ত্রীবাহাদুরের বর্তমান বর্ষে কাধ্য হইতে অবসর গ্রহণ হেতু এবং সাধারণভাবে 
ব্যয়ের বন্ধান হ্রাস হেতু এই হেডে বন্ধান কম ধৃত হইয়াছে। 

স্বাস্থ্য বিভাগ :-- 

এই হেডে বিগত বর্ষে ২৫০০২ টাকা ধৃত হইগ্নাছিল। তৎস্থলে আলোচ্য বর্ষে বন্ধান হ্রাস করিয়া ১,০০০২ 
টাকার বন্ধান ধৃত হইল। আথিক অসচ্ছলতা হেতু এতদধিক বন্ধানের সুবিধা হইল না। 

ইমিগ্রেশন গং: | 
এরাজ্যে আগত দুর্গতদের গৃহাদি নিশ্্মান এবং রসদ ইত্যাদি প্রদান জন্য এই হেডে ১৫,০০০ টাকা 

অতিরিক্ত বন্ধান ধৃত হইল। 

যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যয় :-_ 
যুদ্ধের প্রয়োজনে মিলিটারী রিঅগেনাইজেশন হেতু এই হেডে বন্ধান বূদ্ধির আবশ্যক হইয়াছে। 

রোড ফণ্ডের বায়: 
রোড ফণ্ডের আমদানীর পরিমাণ আশানুরূপ না হওয়ায় এই হেডে ব্যয় সঙ্কোচের ব্যবস্থা হেতু বদ্ধান 

হাস করা হইল। 

বর্ষশেষ তহবিল ও 
আলোচ্য বর্ষের বজেটে ধৃত মোট জমা সাধরণ আয়, আমানত, রোড ফণ্ডের আয় এবং প্রভিডেন্ট 

ফণ্ড সহ ২৩,৭৯,%০০ টাকার সহিত বিগত বর্ষের সম্ভাবিত বর্ষেশষ তহবিল ৬৯,৮৮১ সোধারণ তহবিল 
৬৭,১৭৪ রোড ফণ্ড তহবিল ২,৭০৭ ৬৯,৮৮১ যোগ দিলে জমার মোট অঙ্ক ২৪,৪৯,৩৮১ টাকা হইবে। 
এই অঙ্ক হইতে আলোচ্য বর্ষের প্রস্ত।বিত মোট ব্যয় ২৩,৬৩,৯০০২ টাকা বাদ দিলে বর্ষশেষে ৮৫,৪৮১, 
টাকা নগদ তহবিল থাকিবে । এই বর্ষশেষ তহবিল ৮৫,৪৮১ টাকা মধ্যে ৫০,৭৭৪ টাকা সাধারণ তহবিলে 
এবং ৩৪,৭০৭ টাকা রোড ফণ্ড তহবিলে থাকিবে । 

এই বজেট মঞ্জরীর প্রার্থনায় মহামান্য মন্ত্রীপরিষদের যোগে শ্রীত্রীযূত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর সাক্ষাৎ 
পেশ হয়। 
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জমা- 

সাধারণ আয়-- 
চাকলা কন্ট্রিবিউশন-- 
রোডফণ্ড কন্ট্রিবিউশন-- 

রোডফণ্ড আয়-- 
মিউনিসিপ্যালিটি-- 

আমানত-- 
প্রভিডেন্ট ফণ্ড-- 

মোট 

পব্ববর্ষের শেষ তহবিল-_ 
শ্টেট-- ৬৭,১৭৪, 
রোডফতু-- ২৯৭০৭, 

অর্থ ও হিসাব 

১৩৫১ ভ্রিং সনের প্রস্তাবিত বজেট। 

২০,৯৩,০০০২ 
৭১,0০09০* 

৮৯০০০ 

২১৪০০৯০০০* 

২৯২১৯৫০০ 

২২২২৯১১৭১০৫০০* 

১,০০,০০০২ 
৬০,০০০, 

ই১১৬০৪০০০ * 

২৩,৭৯১৯৫০০, 

৬৯৮৮০, 

সব্ব মোট ২৪,৪৯.৩৮১৭ 

[৯ 0 8188021165 
19.2.51 
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খর৮-- 

সাধারণ ব্যয়-- 

রোডফগু ব্যয়-- 
মিউনিসিপ্যালিটির ব্যয়-- 

বকেয়া আমানত শোধ-- 

নগদ তহবিল-- 
স্টেট-- ৫০,৭৭৮ 

' বোডফ৩-- ৩৪,৭০৭ 

২২১৯৭৪,৪০০* 
৬৮,০০০ 
২১,৫০০ 

২২২৪৬৩৯০0০০ 

১,০০,০০০ 

২৩,৬৩,৯০০, 

৮৫,৪৮১, 

২৪,৪৯,৩৮১৭ 
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রাজগী শ্রিপুরার সরকারী বাংলা 
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সব্বমোট ২২,০৫,৪৯১ ২৩,৪৩,৬৪২ ২৩,২২,০০০ 

পৃবর্ববর্ষের তহবিল 

ষ্টেট ১,৫৮,১৬৩ ১,৫২,৬১৮ ২/১৯,৬১৮ 

রোড ফণ্ড ৬৯,৩৪২ ৪৬,৫৬৯ ২৪,২০১ 

মোট ২,২৭,৫০৫ ১৯৯,১৮৭ ২৪৩,৫২৯ 

সব্বমোট ২৪,৩২,৯৯৬ ২৫,৪২৮২৯ ২৫,৬৫,৮১৯ 

“বসন্ত” স্বাঃ শ্রী প্রফল্ল কমার ভট্টাচার্য্য, 
সেরেম্তাদার, হিসাব বিভাগ 

হওয়া উচিত ছিল ৯৯,১০০ (১) ২,৪৩,৮১৯ 

(৩) ২৫,০০০ টাথম বইতে লেখা হয়নি । (১) ১০,০০০, (২) ৬৫,০০০, 

২৬৭ 

১৩৫০ভ্রিং ১৩৫১ ন্রিং 
রিভাইজড সম্ভাবিত মন্তব্য 
বজেট মতে আয় 

১৭,০৮,৫০০ ২১,০৪,৫০০ 

৬০,০০০ ৬০,০০০ 

৬০)০০০ ৬০,০০০ 

১০০%১  --- 

৬৭)০০০%২ ৮০ 

৩২,০০০*৩  -- 

৯৯,০০০ ৪,০০,০০০ 

»২৪,৮১,৬০০ ২৩, ৭৯)৫০০ 

২৫৭,৬৯১ ৬৭,১৭৪ 

২২)৪০৭ ২১,৭০৭ 

২,৭০,০৯৯ ৬৯,৮৮০ 

২৭,৫১,৬৯৯ ২৪;৪৯,৩৮০ 

স্বাঃ শ্রী সুরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত 
ফ্যইনেন্স মন্ত্রী 



রাজগী ভ্ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 

১৩৫১ ত্রিপূরাব্দে সম্ভাবিত 
ব্যয়ের স্টেটমেন্ট 

ক্রমিক ১৩৪৮ ন্রিং ১৩৪৯ ন্িং ১৩৫০ ভ্রিং ১৩৫০ ভ্রিং ১৩৫১ ভ্্রিং 
নম্বর বাবত প্রকৃত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় বজেট বন্ধান রিভাইজড সম্তাবিত ব্যয় 

বজেট মতে 

১। সাধারণ শাসন ব্যয় ৯৪,১৮৪ ১,৪৭,৯৬১ ১৪০,০০০ ১,৪৩,০৬৯ ১,২৮,৪০০ 
২। রাজস্ব সাধারণ ও 

আবকারী ৮৪,১১৫ ৮৬,৭১৩ ৯২,৪০০ ৯৪,৩০৮ ৯২,০০০ 
৩। সার্ভে ও সেটেলমেন্ট ১৪,৩৫৫ ১৩,৯২৩ ১৪,০০০ ১৪,০০০ ১০,০০০ 
৪। রেজিস্ট্রেশন ৩,৯৫৮ ৩,৬৩৪ | ৩,৬০০ ৩,৬০০ ৩,৪০০ 
৫। তহশীল ৪৮,৯৬৪ ৪৬,৩৬৬ ৪৭,৬০০ ৪৯,১০০ -+ 
৬। ফরেস্ট ও কাম্টমস ৫১,৬৪০ ৬২,২৫৬ 1৭৫,০০০ ৭৪,৮৫০ ১১৬,০০০ 
৭। পাব্লিশিটি ও রাজমালা ৬,৯৪১ ৭,৩১৪ ৫,৪০০ ৭,২৮৩ ৭,০০০ 
৮। ভূতত্ব বিভাগ ৬,০৪০ ৫,৭৫০ ৫,২০০ ৫১,২০০ ৩,০০০ 
৯। আকস্মিক ৩,২৮২ ৩,২৮৫ ৩,৮০০ ১৭১৭ ১,০০০ 

১০। বিচার ৪৭,৭০৯ ৫২,৪৬৯ ৫8,০০০ ৫৩,৬০০ ৪০,০০০ 
১)১। জেইল ২৯২৪৯ ২৯,৭৫৫ ২৫,০০০ ২৫,০০০ ১৯,৮০০ 
১২। "পুলিশ ৮৪,০২৯ ৮৮,২৮০ ৯২,০০০ ৯৪,৮৪৮ ৮৮১০০০ 
১৩। মিলিটারী, ১,৬৪,১৬৭ ১.৫৫.৫৯৪ ১,৬৫,০০০ ১,৬৭,১৭০ ১৬৪,৮০০ 
২১৪। খাস সেবেস্তা - ২১৫,২৯৫ ২১৫,০০০ ২১৫,৬৫০ ২১৫,০০০ 

১৫। চিফ সেক্রেটারী আফিস ১৫,৫৫৮ ৭১৩ -- - --- 
১৬। মিলিটারী সেক্রেটারী 

আফিস -- ৭৩৯০ ৭,২০০ ৭,২০০ ৫,৮০০ 
১৭। সলতানৎ ৬৯,২৪২ ৫,৮১৬ ৫০৪০০০ ৫০,০০০ ৪২৪০০ 

১৮। শ্রীশ্রীযৃতের অফিসিয়েল 
পরিভ্রমণ ২০,০০০ ৩০,০০০ ৩০,০০০ ৩০,০০০ ৩০,০০০ 

১৯। শ্রীশ্রীযতের অফিসিয়েল 
এন্টারটেইনমেল্টস্ ২০,০০০ ৩০,০০০ ৩০,০০০ ৩০,০০০ ৩০,০০০ 

২০। শ্রীশ্রীযৃতের নিজ তহবিল ১৯৪,৫৯১ ১৯৮,৪১৮  ২,০০,০০০ ২,০০,০০০ ১,৯০,০০০ 
২১। সংসার ১)৮৭,৪২৯ ১,৪২,৬০৯ ১,৪৫,২০০ ১,৪৫,২০০ ১,৪০১৪০০ 

২২। দান দাতব্য ও দেবাচ্চন ৬৭,৪৬৩ ৯৭,২৪২ ১,১০,০০০ ১১০,০০০ ৯৬,৫০০ 
২৩। শ্টেট পেন্সন গং ৯৩,৭২১ ৯৮,৪৭৮ ১০৫,০০০ ১,০৭,৫০০ ১,১৫,০০০ 
২৪। পর্ত ৭২,২৭২ ৭৩,৭৩২ ৫০,০০০ ৫০,০০০ ৬৫,৫০০ 
২৫। ইন্প্রভমেন্ট ২১১১৯,৫৩৯  ১,১৫,৩৭৯ ২,২৬,০০০ ৯,২৬,০০০ ৯৭,১০০ 
২৬। ইলেকট্টক ও ওয়াটার 

ওয়ার্কস ২২,৯২১ ২৫,৩৮৭ ২২,০০০ ৩০,০০০ ২১,৫০০ 
২৭। সম্পত্তি খরিদ ৬,৭১৭ ৩,১৮৪ ৩০,০০০ ২৯,৫১৮ ১৫,০০০ 
২৮। স্বাস্থ্য বিভাগ 7 -- ২,৫০০ ৩,০৫০ ১,০০০ 
২৯। চিকিৎসা ৭৬,৯৮৪ ৮৪,৭৯১ ৮৭,৫০০ ৯৭,৯০৫ ৭৭,০০০ 
৩০। মিউনিসিপ্যালিটি ১০০০০ ১৭,৭৫০ ১৭,০০০ ২০,৩০০ ২৯১,৫০০ 

মোট ১৬,১%,০৭০ ১৬,৯৬,৪৭৪ ১৭,৫০,৪০০ ১৭,৮৬,০৬৮ ১৬,৩৭,১০০ 

৩১। শিক্ষা ১,৩০,৭৮৩ ১,২৪,২১৫ ১.২৬;০০০ ১,২৯,৯১৩ ১,২৩,০০০ 
৩২। পল্লী সংস্কার ও কৃষি ৬,৪৯৩ ১২,৭৩৩ ॥% ৯,০০০ ১০,৩০০ ৮,৭০০ 
৩৩। মগুলী ফণ্ড পা ৬১২৫৪ ॥ ১৫,০০০ ১৪,৬০০ ১০,০০০ 

২৬৮ 

মন্তব্য 



ক্রমিক 
নমর 

৩৪। ইমিগ্রেশন, কল্যাণপুর 
রিজার্ভ ও শিল্প 
শিক্ষার্থীর দান 

৩৫। বকেয়া দেনা ও সুদ 
পরিশোধ 

৩৬। বকেয়া আমানত শোধ 
৩৭। বিবিধ 
ওল্প। বিপন প্রজার সাহাধ্য 
৩৯। চিড়িয়াখানা 
৪8০। ইলেকট্রিক সাপ্লাই 

কোং এর অংশ খরিদ 
৪১। এন্টি টি, বি, ফণ্ড 

কন্ট্রিবিউশন 
৪২। বন্ধানের অতিরিত্ত 

হাওলাত 
৪৩। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান 
8৪। যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যয় 
8৫1 ওয়ার ফঞ্ডে স্টেট 

কন্ট্রিবিউশন 
৪৬। সেম্সাস 
৪৭। কো-অপারেটিভ 
৪৮। ওয়ার বণ্ড খরিদ 
৪৯। স্বগীয়া মাতা, মধ্যম 

মহারাণী মহাদেব্যার 
শ্রাদ্ধের ব্যয় 

৫০। কর্জলগ্সি 
৫১। হাওলাত 

৫২। শুভ যুবরাজি টিকা ও 
শ্রীলশ্রীমতী মহারাজ 
কৃমারীর শুভবিবাহ 

৫৩। রোড ইম্প্রভমেন্ট ফণ্ড 

নগদ তহবিল :-- 
চ্টেট 
রোড ফণ্ড - 

হওয়া উচিত ছিল ১৬,৯৬,৪৮৪ “বসন্ত” 
ঠ 

অর্থ ও হিসাব 

১৩৫১ ভ্রিং সনের সম্ভাবিত 
ব্যয়ের স্টেটমেন্ট 

১৩৪৮ভ্রিং ১৩৪৯ন্রিং ১৩৫০ ভ্রিংি ১৩৫০ ভ্র্িং 
প্রকত ব্যয় প্রকত ব্যয় বজেট র্রিভাইজড 

বন্ধান্ বজেট মতে 

১৬,১৫,০৭০ ১৬,৯৬,৪৭৪* ১৭,৫০,৪০০ ১৭,৮৬,০৬৮ 

সস সস ৫,8০০ ৫,8০০ 

২১১০১৪১০9৪৩ ২১,৫৩,৫২০ ২০০১০০০ ,৫০,৩৫২ 

৭৯১,৯১৯১৯১ ৯১৪৯১১৯১৯১৪  ২₹১১০০,০০০ ২১,০০,০০০ 

ই ২৪১৪৭৮ *২৯১)৬০০ ২১৯১)৫৪৮ 

৭৪৫ ৩,৫৪৩ ২১০০০ ২,০০০ 

»২,৪৪২ ই ভি ছল 

২২৩,০০০ সা --- শা" 

২৫,9০০ -- --- ৮ 

৩৭৬ টি শি শি 

৬৯১২ ৮১৮ ২১,০০০ ২১,0০০ 

2 *১৮৪৩৩৮ ৫8,৬০০ »১২১৩৯১০ 

2 ১7 ৩০,০০০ ৬০,০০০ 

স্পা শট ২১০০০ &৯০০০ 

৯ আর 8১,০০০ 8১০9০9০9 

ই 2 নি ৬৫,৩৬৪ 

শপ 7 স্পা ২৩,০০০ 

টি ৪,০০০ তি টি 

চা ২১০৬৪ সি নতি 

২১,০১,৩৯৩ ২১,৩৪,৫৮ ২৩,২৯,০০০ ২৪,২৭,৯৩৫ 

*১১৪৫,০৮৩ 
রি ২ - »২৫;৭৩,০২১৮ 

২১১২১৪১২৮৪০ ১,৩৮১১৪৮ ৮৫১০০০ ২১,০৮,৮০০ 

২২৯১৫,৬৭৭ ২২,৭২/৭৩০ ২৪+২১৪১০০০ ২৬,৮২১,৮২৮ 

২১,৫২১৬১৮ ২৫৭,৬৯২ ১১,০২,৬২৮ ৬৭,১৭৪ 

৬৪,৭০০ ২২৪৪০৭ ৪৯,২০২ ২,৭০৭ 

২)১৭/৩১৯ ২৭০,০৯৯ ২১,৫২১,৮২৯ ৬৯,৮৮৭) 

২৪,৩২,৯৯৬ ২৫,৪২,৮২৯ ২৫,৬৫,৮১৯ ২৭,৫১,৬৯৯ 
স্বাঃ শ্রী প্রফল্ল কমার ভট্টাচার্য 
সেরেস্তাদার, হিসাব বিভাগ 

২৬৯ 

১৩৫১ ন্ত্রিং 
সম্ভাবিত 

ব্য় 

₹৬,৩ ৭,১০০ 

৭১৮,৬০০ 

৭১১৭30৫০09০ 

২১১০০)০০০ 

২৩,০০০ 

২,০০০ 

২১১,০০০) 

৯১৫,০০০ 

৩০,০০০ 
২,০০০ 

৬০,০০০ 

২১৫,০০০ 

২২১৯১৫৯০০ 

৬৮,০০০ 

৩৬৩,৯০০) 

৫০,৭৭৪ 
৩৪,৭০৭ 
৮৫,৪৮১ 

২৪৯,৩৮১ 

মন্তব্য 

স্বাঃ শ্রী সরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত 
ফাইনেন্স মন্ত্রী 



রাজগী ভ্ত্রিপরার সরকারী বাংলা 

নিদর্শন--১৯ 

আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ পর্যবেক্ষণ সম্পকিত নিয়মাবলণ 

ত্রিপুরা রাজ্য 
রাজধানী- আগরতলা 

মন্ত্রী আফিস--হিসাব বিভাগ 
মন্ত্রী পরিষদ অফিস, 

আগরতলা । 

মহামান্য মন্ত্রী পরিষদের ১৭।১০।১৩৫১ ভ্ত্রিং তারিখের একষম্টিতম অধিবেশনের ২নং নিদ্ধারণ। 

এরাজ্যের বিভিন প্রকার রাজস্ব আদায় ও ব্যয়কারী কার্যকারক এবং তনিয়ন্ত্রণকারী কত পক্ষের কর্তব্য 
এবং আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ পর্যবেক্ষণ সম্পকিত নিয়মাবলীর এক পাণ্ডুলিপি ফাইনেন্স মন্ত্রী বাহাদুর উপস্থিত 
করিয়াছেন। আলোচনান্তে উত্ত পাগুলিপি অনুমোদন ঝরা যায়। 

শীঘ্রিবেণীকান্ত গুপ্ত শ্রীরাণা বোধজজ 
সেক্রেটারী । সভাপতি । 
১৮।১০1৫১ দ্রিং। 
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অবগতি ও বিহিতের বাসনায় ফাইনাল্স মন্ত্রী বাহাদুর, হিসাব বিভাগ সমীপে প্রেরিত হয়। 

শ্রীত্রিবেণীকাস্ত গুপ্ত 
সেক্রেটারী, মন্ত্রীপরিশ্বদ। 
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ত্রিপুরা রাজ্য 
রাজধানী--আগরতলা 

মন্ত্রী আফিস--ফাইনেল্স ও হিসাব বিভাগ 

আয়ের ও ব্যয়ের পরিমাণ পয্যবেক্ষণ সম্পকিত নিয়মাবলী। 

রাজ্যের বিভিন্ন প্রবার রাজস্ব আদায়কারী ও ব্যয়কারী কাধ্যকারক এবং তনিয়ন্ত্রণকারী কর্ভুপক্ষের 
বার্তব্য সম্বন্ধে বিস্তারিত নিয়মাবলী নিম্নে সমিবেশিত হইল । 

১। যাহাতে দাবীর খোগ্য সর্বপ্রকার রাজস্বেরই দাবী উপস্থিত করা হয় এবং তাহা আদায় হইয়া 
ট্রেজুরীতে জমা হয়, তাহা দেখা উদ্ধতন কস্তপক্ষের কত্ব্য হইবে । আদায়কারী কম্মচারীরন্দের কাধ্য পর্যবেক্ষণ 
করা, রাজস্ব দেয় হইলেই দাবী উপস্থিত করা হইতেছে এবং রাজস্ব টাকা আদায় হইলে সংশ্লিষ্ট, বিভাগের 
নিয়মাবলীর বিধান মতে অযথা হস্তে রক্ষা না করিয়া অবিলম্বে জমা দেওয়া হইতেছে কিনা পরিদর্শন বা অন্য 
উপায়ে স্বীয় সন্তোষজনক ভাবে পরীক্ষা করা উদ্ধাতন কন্তু'পক্ষের কত্তব্য হইবে। 

২। ব্ালেক্টারগণ আদায়ী রাজস্বের একটি মাসিক স্টেটমেন্ট “ক” চিহিন্ত ফরমে পরবর্তী মআসের 
তৃতীয় দিবসে এবং উদয়প্র ও সাবরুম বিভাগের পক্ষে সপ্তম দিবসে উর্ধতন কত্ত পক্ষের নিকট প্রেরণ 
৬৪ মাসিক জ্টেট্মেল্টে যে অংক রিপোট করা হয় তাহার সহিত ট্রেজুরীতে পূররবস্তা মাসে প্রকৃত পক্ষে 
যে টাকা জমা হইয়াছে, তাহার যাহাতে সামঞ্জস্য থাকে তৎ্প্রতি কালেকটারগণ বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। মাসিক 
স্টেটমেন্ট প্রেরণের পুব্রবে আয়ের সংশ্লিষ্ট হেড মতে শ্রেণী, বিভাগে কোন ভুল দুষ্ট হইলে তাহা সংশোধন 
করিয়া ট্রেজুরীতে জানাইগ্লা দেওয়া যাইতে পারিবে। যদি স্টেটমেন্ট প্রেরণের পর গ্ররাপ কেন ভুল দৃষ্ট হয় 

[|] 
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অর্থ ও হিসাব 

তবে পরবভ্ভা মাসের রিটার্ণের নিম্নদেশে এরাপ সংশাধন করিয়া সংশোধনের কারণ উদ্ভেলখ করিতে হইব 
এবং তাহা সংশ্লিষ্ট ট্রেজুরী অফিসারকে জানাইতে হইবে। আয়ের হেড মতে শ্রেণী হিভাগ জম্পরে ।টভ্রী 
অফিসার কত্তক কোন ভুল হইলে ট্রেজুরী অফিসার তাহা হিসাব বিভাগে রিপোট' করিহেন এবং হিসাব হিভ?গ 
যথা সময়ে তাহা কালেক্টারর্গণকে এবং উদ্ধতন কভু" পক্ষের নিকট তদীয় হিসাব সংশোধনের জন্য জান।ইয়া দিহেন। 

বিশেষ দ্রষ্টব্য ৪-ট্রেজুরীর রিটার্ণ হইতে কালেক্টারগণ এই স্টেটমেন্ট কোন সময়েই প্রস্তুত করিবেন না। 

৩। কালেক্টারগণের নিকট হইতে উপরি উত্ত রিটার্ণ প্রাপ্ত হইয়া উদ্ধতন কর্তৃপক্ষ রিটার্ণের ইজা 
মিজা পরীক্ষা করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগে আগত অধীনস্থ কম্্মচারীর রিটার্ণাদি সহ তুলনামলক পরীক্ষা 
করিবেন। উক্তরূপে পরীক্ষার পর প্রত্যেক মাসের ২০শে তারিখের পুবেব রিটার্ণ ট্রেজুরীয় অংকের সহিত 
পরীক্ষার জন্য হিসাব বিভাগে প্রেরণ করিতে হইবে। একই কন্তপক্ষের অধীনে একাধিক বালেক্টার থাকিলে 
বিভিন কালেক্টার কর্তৃক প্রদস্ত রিটার্ণ “চ” চিহিন্ত ফরমে একত্রীভূত করিয়া হিসাব বিভাগে প্রেরণ করিতে 
হইবে। 

৪। বিভিন কন্তু পক্ষের নিকট হইতে রিটার্ণ প্রাপ্ত হইয়া হিসাব বিভাগ তাহা প্রতে;ক ট্রেজুরীতে 
বিভিন্ন হেডের জমার অংকের সহিত পরীক্ষা করিবেন এবং পরীক্ষিত অংক “ছ” চিহিন্ত ফরমে যে হিসাব 
রক্ষিত হইবে তাহাতে ভুক্ত করিবেন। পরীক্ষান্তে রিটার্ণগুতি সংসৃষ্ট বিভাগে ফেরৎ দেওয়া হইবে। 

৫। বজেট মজুরী বন্ধান অবগত হইয়া উক্ত বন্ধান অধীনস্থ আফিসাদিতে বিলি করিয়া দেওয়ার পর 
প্রত্যেক ব্যয় মজুরীকারী কন্তু পক্ষ “ভ্ত” চিহিন্ত ফরমে একটি রেজিস্ট্রী রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন । উক্ত রেজিম্ত্রীতে 
স্বীয় আফিস সহ কেন আফিসে কত টাকা কেন হেডের ব্যয় গণ্যে দেওয়া হইল তাহার হিসাব রক্ষা করিতে 
হইবে। পশ্চাৎ অতিরিক্ত মঞ্জরী অথবা খারিজ হেতু কেন হেডের বন্ধান র্দ্ধি বা হ্রাস প্রাপ্ত হইল তাহাও 
উত্ত* রেজিম্্রীতে নোট করিতে হইবে। 

৬। ব্যয় মঞ্জরীকারী কতৃপক্ষ হইতে বন্ধান বিলির বিষয় অবগত হইয়া ব্যয়ের জন্য ভারপ্রাপ্ত 
কম্মচারী “গ” চিহিন্ত ফরমে প্রত্যেক হেডের ব্যয়ের জন্য একটি রেজিস্ট্রী রক্ষা করিবেন এবং প্রত্যেক হেডে 
যে পরিমাণ ব্যয়ের বন্ধান করা হইয়াছে তাহা ভুক্ত করিবেন এবং কোন হেডে পরবর্তী কোন হ্রাস বৃদ্ধি হইলে 
তাহাও নোট করিবেন। উত্ত রেজিস্ট্রীতে যে যে হেডে ব্যয়ের বন্ধানভুত্ত আছে তাহার বহিভূত কোন ব্যয় 
দেওয়ার জন্য উপস্থিত হইলে তাহা বজেট মঞ্জরীর অন্তগত নহে বলিয়া সাব্যস্ত করিতে হইবে এবং উদ্ধতন 
বন্তুপক্ষের বিশেষ আদেশ ব্যতীত এইরূপ ব্যয় দেওয়া যাইতে পারিবে না। 

৭। যেকোন প্রকার ব্যয়ের ধিল ট্রেজুরীতে খরচ দেওয়ার জন্য উপস্থিত করিবার সময় উত্ত* বিলের 
উপরিভাগে এই ব্যয় কোন্ হেডের হিসাবভূত্ত হইবে তাহা সম্পূর্ণরপে দর্শাইতে হইবে। 

৮। ট্রেজুরীতে ব্যয়ের জন্য উপস্থিত প্রত্যেক বিলের সহিত “খ” চিহিন্ত ফরমে বিলের একটি সংক্ষিপ্ত 
লিপি সংযোগ করিয়া দিতে হইবে । এই ফরম বিশিষ্ট বর্ণের কাগজে মুদ্রিত হইবে এবং বিলে যেরূপ ব্যয় 
কোন্ হেডের হিসাবভূক্ত হইবে তাহা দর্শাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে তদুপ বিলের সংক্ষিপ্ত লিপিতেও ব্যয়ের 
প্রকার সম্পূর্ণভাবে দর্শাইতে হইবে। বিলের এই সংক্ষিপ্ত লিপিতে ৯10 শিল এবং ট্রেজুরীর নামের শিল 

দিয়া এবং ট্রেজুরীতে ভাউচার খরচের তারিখ ও নম্বর উল্লেখ করিয়া সংশ্লি্ট আফিসে ফেরৎ দেওয়া হইবে। 

“গ” চিহিত্ত ফরমে যে রেজিস্ট্রী রক্ষিত হইবে তাহাতে সংশ্লিষ্ট হেডের কলমে ভাউচারের তারিখ ও নম্বর 
এবং বিলের পরিমাণভূত্তং করিতে হইবে। 

মাসান্তে রেজিষ্ত্রীর কলম সমহের অংক যোগ করিতে হইবে এবং “গ” চিহিম্ত ফরমেই একটি রিটার্ন 

প্রস্তুত করিয়া ট্রেজুরী হইতে প্রাপ্ত বিলের সংক্ষিপ্ত লিপি সহ যে মাসের ব্যয় তাহার পরবস্তী মাসের তৃতীয় 

দিবসে, উদয়পূুর ও সাবরুম বিভাগের পক্ষে সপ্তম দিবসে, উদ্ধতন কৃ পক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে, 

ব্যয়ের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক ইহা বিশেষভাবে লক্ষা করিবেন যে যে মাসের হিসাব সেই মাসে ট্রেজুরী হইতে 

' যে সকল বিল খরচ দেওয়া হইয়াছে তাহা সম্যক আলোচ্য রিটার্নের অন্তর্ভূস্ত আছে এবং রিটার্নের প্রত্যেক 

আইটেমের জন্য একটি বিলের সংক্ষিপ্ত লিপি আছে। 
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রাজগী ভ্রিপরার সরকারী বাংলা 

৯। এই রিটাণ প্রেরণের পৃবের্ব ব্যয় সংশ্লিষ্ট হেডে যুক্ত করা সম্পকে কোন তুল পরিলক্ষিত হইলে 
রিটার্নে তাহা সংশোধন করিতে হইবে এবং ট্রেজুরী অফিসারকে! তৎসংবাদ জ্ঞাপন করিতে হইবে। রিটান 
প্রেরণের পর কোন ভুল পরিলক্ষিত হইলে পরবস্ভী রিটানের পাদদেশে তাহা একটি নোট দ্বারা সংশোধন করিতে 
হইবে এবং ট্রেজুরী অফিসারকে তৎসংবাদ জাপন করিতে হইবে । কোন মাসে ফোন ব্যয় না থাকিলে রিটার্ন 
শৃন্য দেখাইয়া প্রেরণ করিতে হইবে। “গ” চিহিন্তি ফরমে যে সকল রিটার্ণ উদ্ধতন ক্ত পক্ষের নিকট প্রেরিত 
হইবে । উদ্ধতন কন্তুূপক্ষ তাহা “ঘ” চিহিন্ত ফরমের সাহাধ্যে পর্যবেক্ষণ করিবেন। রিটার্ণ সঠিক মতে আগত 
হইতেছে কিনা তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং মাসের সপ্তম তারিখে মধ্যে, উদয়পুর ও সাবরুম 
বিভাগের পক্ষে দ্বাদশ তারিখ মধ্যে, রিটার্ণ প্রাপ্ত না হওয়া গেলে তজন্য বিশেষ তাগিদ দিতে হইবে। 

১০। রিটার্ণ প্রাপ্ত হইয়া উদ্ধতন কন্তুপক্ষ তাহা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া নিম্নলিখিত বিষয় সম্হ 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন । 

১। ব্য় বিশুদ্ধরূাপে সংশ্লিষ্ঠ হেডে ভুক্ত করা হইয়াছে কিনা (বিলের সংক্ষিপ্ত লিপিতে ব্যয়ের 
যে প্রকার নিদ্দিশ্ট আছে তাহা হইতেই ইহা পরাক্ষা করা যাইবে ॥) 

২। রিটার্ণে বজেট বন্ধানের যে পরিমাণ দর্শান হইয়াছে তাহার সহিত “জ” চিহিন্ত ফরমে 
উন্ধতন কর্তপক্ষের আফিসে যে রেজিস্ট্রী রক্ষিত হইয়াছে তাহার সহিত এক্য আছে কিনা, 

৩। ব্যয়ের বজেট বন্ধান অতিক্রম করিয়াছে কিনা অথবা করিবার আশংকা আছে কিনা । 
৪। উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন ক্ধ্যকারক কর্তৃক রিটাণ স্বাক্ষরিত হইয়াছে কিনা । 
৫। বিলের সংক্ষিপ্ত লিপিতে ট্রেজুরীর সিলে আছে কিনা এবং প্রত্যেক আইটেমের জন্য উক্ত 

সংক্ষিপ্ত লিপি আছে কিনা । 

১১। উদ্ধতন কন্তুপক্ষ তাঁহার অধীনস্থ ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকগণ হইতে প্রাপ্ত রিটার্ণ সমূহ পরীক্ষা 
করিয়া “চ” চিহিদ্ত ফরমে তাহা একনত্রীভূত করিবেন এবং তাহা ট্রেজুরীর রিট্ার্ণের সহিত পরীক্ষার জন্য 
হিসাব বিভাগে প্রেরণ করিবেন। হিসাব বিভাগ এবং ব্যয় সংক্রান্ত উদ্ধতন কর্তৃপক্ষ উভয়ে যুক্তভাবে ট্রেজুরীর 
রিটার্ণের সহিত উর্দতন কন্তুপক্ষের রিটার্ণের অনৈক্য দুষ্ট হইলে তাহার মীমাংসার জন্য দায়ী থাকিবেন। 
যাহাতে সত্ররতার সহিত এঁ প্রকার কোন অনৈক থাকিলে তাহার মীমাংসা হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে উদ্বতন 
কন্পক্ষ তাঁহার রিটার্ণের সহিত অধীনস্থ ভারপ্রাপ্ত কার্যকারবগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত রিটার্ণ এবং ব্বিলর 
সংক্ষিপ্ত লিপি সমূহ হিসাব বিভাগে প্রেরণ করিবেন যে মাসের ব্যয়ের রিটার্দ তৎপরবস্তী মাসের ২০শে 
তারিখের পর্বে এই সকল রিটার্ণ হিসাব বিভাগে প্রেরণ কপ্রিতে হইবে। 

১২। ব্যয় সংক্রান্ত কন্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত রিটার্ণ পরীক্ষা করিয়া করিয়া হিসাব বিভাগ 
পরীক্ষিত অংক “ছ” চিহিতত ফরমে রক্ষিত হিসাবে তৃক্ত করিবেন। উদ্ধতন কতৃপক্ষের রিটার্ণের সহিত কোন 
সবহেডের বিশ ট।কার অনধিক কেন অনৈক্য দৃ্ট হইলে তাহা উপেক্ষা করা যাইতে পারিবে এবং তৎস্কলে 
হিসাব বিভাগের হিসাবই শুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে। 

“চ” চিহিগত ফরমে “হিসাব বিভাগ কতক জমা খরচী” এই কলম উদ্ধতন কতৃপক্ষ কর্ভুক হিসাব 
বিভাগের নিকট প্রেরণ কলে খালি রাখিতে হইবে । হিসাব বিভাগ স্টেটমেন্টের এ কলম স্বয়ংপূর্ণ করিবেন 
এবং এই জমা খরচীয় অংক সংশ্লিষ্ঠ প্রত্যেক ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকের নিকট তাঁহার হিসাব ভুক্ত করার জন্য 
প্রেরণ করিবেন। গারপ্রাপ্ত কা্যকারগণ তাহাদের স্টেট্মেন্টের মধ্যভাগে এই সকল জমা খরচী ভুক্ত করিবেন 
না, কারণ তাহা কেবল দ্রেজুরী হইতে নগদ খরচের জন্য ব্যবহাত হইবে, ভারপ্রাপ্ত কাধ্যকারক » লাগায়ত 
মোট অংকের সহিত হিসাব বিভাগের প্রেরিত জমা খরচীয় অংক ভূত্ত করিবেন এবং স্টেট্মেন্টের নিশ্নভাগে 
নিম্নলিখিতরাপে একট পাদতীল্চ দ্বারা তাহা বুঝাইয়া দিবেন । 

লাগায়ত মোট অংকের মধ্যে হিসাব বিভাগের তারিখের নং 
সেহার পত্রের লিখিত জমা খরচী বাবদে টাকা অন্তভৃত্ত আছে। 

দ্রষ্টব্য: কোন বিলে অতিরিক্ত টাকা দেওয়া হইয়া থাকিলে তাহা পরবস্তী বিলের টাকা হইতে কর্তনের 
সময় “চ” চিহিজ্ত ফরমে সংশ্লিষ্ঠ হেডে অতিরিক্ত নেওয়া টাকা বাদ দিয়া দর্শাইতে হইবে। 

& 

২৭ ] 



অর্থ ও হিসাব 

শ্রিপূরা রাজ্য 

আয়ের মাসিক রিটাণ 

আদায়কারী আফিসের নাম-- 

মাস-- 

যে বাবত প্রাপ্ত ও প্রকার 

চালানের নগ্ধর 

গ্রজ্টিমেট 

ট্রেজুরীর নাম ও চালান নশ্বর 

মাসের মোট আয় 

১লা বৈশাখ হইতে প্বর্ব মাস 
পর্য্যন্ত মোট 

সবর্ব মোট 

২৭৩ 



রাজগাঁ ব্রিপরার সরকারী বাংলা 

বিলের সংক্ষিপ্ত লিপি 

প্রত্যেক বিলের সহিত এবং ব্যয় সংক্রান্ত স্টেট্মেন্টের সহিত ইহা সংযোগ্ব করিয়া দিতে হইবে। 

মেজর হেড-- 

মাইনর হেড-- 

সব হেড-- 

ভাউচারের তারিখ 
ও নহ্বর বাবত টাকা পরিমাণ 

তারিখ ত্রেজুরী স্বাক্ষর ১৮ 

২৭৪ 



অর্থ ও হিসাব 

হিসাব ফরম 
রি 

আফিস বজেট মঞ্জরী প্রকার 

মেজর হেড 

মাহে বিভাগ মাইনর হেড 

সবহেড 

হেডের নাম 

বজেট বন্ধান 

ভাউচার নং 

ট্রেজুরী 

আলোচ্য মাসের মোট 

পৃবর্ব মাস পর্য্যন্ত মোট 

“সব্ব মোট 

ব্যয়াবশিম্ট বন্ধান 

২৭৫ 



রাজগী ভ্রিপূরার সরকারী বাংলা 

হিস্কাব ফরম 

বিভিন্ন ভারপ্রাপ্ত কার্য/কারকগণ হইতে আয় ও ব্যঞীর 
স্টেট্মেন্ট প্রাপ্তির নিদর্শন বহি 

আফিস 

বিভাগ 

মেজর হেড-- 

মাইনর হেড 

সব হেড 

হিসাব প্রাপ্তির তারিখ 
ক্রমিক ভারপ্রাপ্ত কার্য- বিভাগের 
হর কারকগরের নার” এনাচী 2558555224৮ 

ঢৈ হর 
৬ 1 

দ্রষ্টব্য: প্রত্যেক মাসের কলমে প্রাপ্তির তারিখ নোট করিতে হইবে । মাসের সাত তারিখ মধ্যে উদয়পুর 
বিভাগের পৃক্ষে ১২ই তারিখের মধ্যে, স্টেটমেন্ট প্রাপ্ত না হওয়া গেলে তাগিদ দিতে হইবে। 

*৭৬ 



অথ ও হিসাব 

হিসাব 

একোয়াল 
উদ্ধতন কর্তপক্ষের নাম 

বজেট হেড 

মাসের নাম ভারপ্রাপ্ত কাধ্যকারকের নাম 

বজেট বন্ধান 

মোট আয় কতক প্রেরিত জমা 
বায় খরচীয় পরিমাণ 

মোট 

প্ৰর্ব মাস পথ্যস্ত মো 

সব্ব মোট ব্যায়াবশিষ্ট বজেট বন্ধান 

বজেট বন্ধানমতে আদায়ের বাকী 

২৭৭ 



রাজগী ভ্ত্রিপিরার সরকারী বাংলা 

নিদর্শন--২০ 

বজেট প্রণয়ন ও নিমন্ত্রণ সম্পকিত নিয়মাবলী 

ত্রিপুরা রাজ্য 
রাজধানী আগরতলা 

মন্ত্রী অফিস- হিসাব বিভাগ 

বজেট প্রণয়ন এবং নিয়ন্ত্রণ সম্পকিত নিয়মাবলী 

সংক্া 

১। (কে) এডিসন্যাল গ্র্যান্ট অতিরিভ্ত মরঞ্জরী)-চলিত বৎসর মধ্যে সেই বৎসরের বজেটে বঙ্ধান 
করা হয় নাই এমন কোন নতন কার্যের ব্যয় নির্বাহার্থ শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের আদেশে যে 
টাকা মঞ্জর করা হয় তাহাকে এডিসন্যাল গ্র্যান্ট বা অতিরিক্ত মঞ্জরী বলা হয়। 

খে) এপ্রোপ্রিয়েশন খোরিজ)--উপযুক্ত ক্ষমতাসম্পন কত্ত পক্ষ কতক তাহার জিস্থায় প্রদত্ত টাকা হইতে 
নিদ্দিষ্ট ব্যয় নির্বাহের জন্য নিদ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা করাকে খারিজ কহে। 

গেট একসেস্ গ্র্যান্ট অতিরিক্ত মঞ্জরী)-কোন কার্য সম্পাদনের বা কোন বিভাগের শাসন সংক্রান্ত 
বাষিক ব্যয়ের জন্য পরবর্ব মঞ্জরীকৃত টাকার অতিরিক্ত যে টাকা বৎসরান্তে হিসাব বিভাগের স্পারিশমূলে মহামান্য 
মন্ত্রী পরিষদ মঞ্জর করেন তাহাকে একসেস্ গ্র্যান্ট বা অতিরিক্ত মঞ্জরী বলা হয়। 

(ঘ) মডিফাইড গ্র্যান্ট-উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তুপক্ষ কর্তৃক এডিসন্যাল গ্র্যান্ট বা সাঞ্লিমেন্টারী 
গ্র্যান্ট মঞ্জর করার পর অথবা পুনঃ খারিজের পর কোন খারিজের অন্তর্গত সব হেড বলে। 

ডে) খারিজের অন্তর্গত সব্ হেড্-খরচ দেওয়া যাইতে পারে এমন প্রধান উদ্দেশ্য বোধক হেডের শোন 
বিশিষ্ট ক্ষুদ্র বিভাগে প্রদত্ত মঞ্জরীর অংশকে খারিজের অন্তগত সব্ হেড বলে। 

চে) পুনরায় খারিজ-কোন খারিজের সব্হেডের টাকা অন্য কোন সব্ হেডে, স্থানান্তরিত করাকে 
পূনরায় খারিজ কহে। 

ছে) সাপ্লিমেন্টারী প্র্যান্ট--কোন বৎসরের জন্য বজেট বন্ধানী টাকা অপ্রচুর বোধে শ্রীশ্রীযুত মহারাজ 
মাণিক্য বাহাদুর যে টাকা পুনঃ মঞ্জুর করেন তাহাকে সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্ট বা পরিপূরক মঞ্জুরী বলা হয়। 

নৃতন ব্যয় 

২। কোন বৎসরের যাবতীয় নতন ব্যয়ের পরিকল্পনা সেই বৎসরের খসড়া বজেটভুক্ত হওয়ার পর্বে 
হিসাব বিভাগ ক্'ক পরীক্ষিত হইবে । সৃতরাং হিসাব বিভাগ নৃতন ব্যয়ের সমস্ত পরিকল্পনাই পরীক্ষা করিয়া 
পরামর্শ দিবেন এবং যে পরিকল্পনা তদ্দুপ পরীক্ষিত না হইবে তাহা খসড়া বজেটভুক্ত করিতে আপনি করিতে 
পারিবেন । সূতরাং প্রত্যেক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকগণ বজেট প্রনয়ণের যথেম্ট সময় পুবেরেই তাহাদের 
পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া দাখিল করিবেন। 

৩। বজেট প্রনয়ণকালে নব পরিকল্পনা মতে যাবতীয় ব্যয়েরই নিদ্দিম্ট বন্ধান করিতে হইবে অথবা 
শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের আদেশে অতিরিক্ত মঞ্জরী দ্বারা প্রাপ্ত নব ব্যয় তালিকাভুক্ত ক্রমে বন্ধান 
করিতেই হইবে। 
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অর্থ ও হিসাব 

“নব পরিকল্পনা” কথাটির মধ্যে “নব” শব্দটির অর্থ ব্যাখ্যা করা কঠিন । কিন্তু কোন ব্যয় এই সংজাভূক্ত 
হইবে কিনা তাহা স্থির করিবার জন্য সর্বাগ্রে দ্রষ্টব্য--অতীতে শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর কতক 
এই প্রকার কোন ব্যয় মঞ্জুর হইয়াছে কিনা। (যাহা হউক কোন কোন স্থলে নির্ধারিত কাধ্য ব্যয়ের পরিমাণ 

হইতেই নত্ন কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে)। যে পরিকল্পনায় পুনঃ পুনঃ অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুর করিতে 

হয় তাহাকে নৃতন বলিয়াই মনে করিতে হইবে। কিন্তু সাধারণতঃ কার্যরদ্ধি বশতঃ আবশ্যকীয় ব্যয় যেমন 
কোন অফিসের কার্যাধিক্য হেতু জনৈক অতিরিক্ত কৈরানী নিয়োগ কিংবা কোন বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ব্বদ্ধি 
হেতু জনৈক শিক্ষক নিয়োগ করাকে নব পরিকল্পনা বলিয়া বিবেচিত হইবে না। পক্ষান্তরে যদি কোন মধ্য 

ইংরেজী বিদ্যালয়কে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত করা হয় তাহা হইতে এতৎ সংস্ষ্ট অতিরিক্ত ব্যয় 
নব পরিকল্পনা পর্য্যায়ভুক্ত করিতে হইবে। 

কোন ব্যয় নৃতন ব্যয় কিনা এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে তাহা হিসাব বিভাগের গোচরে 
আনিয়া পরামর্শ লইতে হইবে। 

সাগ্লিমেন্টারী, এডিসন্যাল ও এবকসেস্ গ্রযাল্টসমূহ 

৪। যখন কোন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তাঁহার অধীনস্থ একই বা একাধিক মেজর হেডের মধ্যে 

কোন মঞ্জরীকৃত ব্যয় নিব্বাহের জন্য টাকা পূনরায় খারিজ করিতে অক্ষম হন, তখন তিনি সাপ্লিমেন্টারী 

৯৯ মঞ্জরীর জন্য হিসাব বিভাগে রিপোর্ট করিবেন। সেই রিপোর্টে নিম্নোভ্ত বিষয়সমূহ উল্লেখ করিতে 
ব 2. 

(০১) বজেট প্রনয়ণকালে অধিকতর বন্ধানের প্রয়োজনীয়তা কেন উপলব্ধি করিতে পারা যায় নাই, এবং 

(২) এইরাপ বন্ধান না হইলে জনসাধারণের কার্যের পক্ষে গুরুতর অসুবিধা বা ক্ষতির কারণ হইবে। 

৫1 বজেট বন্ধান করা হয় নাই বর্ষমধ্যে যদি এমন কোন বিষয়ে কোন ব্যয়ের আবশ্যক হয় তাহ। 

হইলে সেই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জরের জন্য হিসাব বিভাগে রিপোর্ট করিতে হইবে। 

সেই "রিপোর্টে নব পরিকল্পনা পর্যযায়ভুত্ত করিতে যেরূপ হেতু উল্লেখ করিতে হয় তদ্দূপ কারণলিপি করিতে 

হইবে উেপরোক্ত ৩ নং নিয়ম দ্রষ্টব্য) সেই রিপোর্টে আরও উল্লেখ করিতে হইবে-- 

কে) যে গভর্মমেন্ট সপ্প্রতি এই ব্যয় দেওয়া সাব্যস্থ করিয়াছেন অথবা কোন আইন আদালতের আতেশ- 

মূলে বা অন্য কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কন্ত পক্ষের দ্বারা ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে অথবা 

(খ) প্রস্তাবিত ব্যয়ের জন্য অথবা অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন উত্ভূৃত হইয়াছে এবং ইহা মঞ্জুর না করিলে 

জনসাধারণের কার্যের গুরুতর ক্ষতি হইবে। 

৬। ' যদি শ্রীন্রীযূত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর কোন মগ্ুরীর অন্তর্ভুক্ত কোন একটি ব্যয়, হ্রাস করিয়া 

থাকেন তাহা হইলে পৃবর্ব মঞ্জরীকৃত টাকার অতিরিক্ত ব্যয় করিবার পূর্বেই শ্রীশ্রীমুত মহারাজ মাণিক্য 

বাহাদুরের সাক্ষাতে পূনরায় আবেদন করিতেই হইবে। বর্তমান মঞ্জুরীর অতিরিভ্ত যেসব ব্যয় করা হইয়াছে 

তাহাদিগকে কাজ হইয়া যাওয়ার পর মঞ্জরী নিয়ম দ্বারা সমর্থন করা যায় না এবং তেমন ব্যয় করা আইন- 

বিরুদ্ধ। 

৭। যদি কোন মঞ্জরীর অন্তর্ভূম্ত কোন আইটেম শ্রীশ্রীফুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর বিশেষভাবে 

হাস করিয়া দিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাকে পূরণ করার জন্য পুনরায় খারিজ চলিবে না। প্রয়োজন হইলে 

সাস্লিমেন্টারী মঞ্জরীর জন্য শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করিতে হইবে। 

৮। কোন সাগ্লিমেন্টারী অথবা এডিসন্যাল ব্যয় মঞ্জরের প্রস্তাব শ্রীশ্রীযৃত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর 

সাক্ষাতে উপস্থাপিত করা সমীচীন কিনা এ বিষয় হিসাব বিভাগ বিবেচনা করিবেন এবং যদি ইতিপূৃব্রেই 

ব্যয় করা হইয়া থাকে যোহা একমান্র অপরিহার্ষ্য প্রয়োজন ব্যতীত নয়) তবে উক্ত ব্যয় ম্বীকাধ্য কিনা তাহাও 
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রাজগী ভ্রিপূরার সরকারী বাংলা 

হিসাব বিভাগ কর্ত,.ক বিবেচিত হইবে। শ্রীশ্রীযৃত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের মঞ্জরী সাপেক্ষে কোন ব্যয় করা 
সঙ্গত হইবে কিনা তৎসম্পকে হিসাব বিভাগের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে। যখন ব্যয়টির বন্ধান আবশ্যক 
সাগ্লিমেন্টারী মঞ্জুরী বন্ধ রাখিতে হইবে যে পর্যন্ত ইহা মনে করিবার যথেস্ট ক্কারণ থাকে যে প্রয়োজনীয় 
ব্যয় পুনরায় খারিজ দ্বারা সঙ্কুলান করা যাইতে পারে না। অর্থাৎ যেহেতু ব্যয় অপরিহার্ষ্য তখন বৎসরের শেষ- 
ভাগে যথারীতি সাস্লিমেন্টারী মঞ্জরী লইতে হইবে । আর যদি সেই ব্যয় এচ্ছিক হয় তবে যত সত্বর সম্ভব 
শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর সাক্ষাতে সাগ্লিমেল্টারী গ্র্যান্টের জন্য শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরকে 
রে প্রথম ভাগেই বিরক্ত না করা । যে সমস্ত সাপ্লিমেন্টারী মঞ্জরী বৎসরের শেষভাগে অনাবশ্যক বিবেচিত 

পারে। 

৯। যদি কোন হেডের অধীনে পূনরায় আরজি দ্বারা এমন উদ্বত্ত পাওয়া যায়, যাদ্বারা কোন নৃতন 
কার্যের ব্যয় সঙ্কুলান করা সম্ভব হয় তাহা হইলে কল্পিত নতন কার্য্ের নমুনা শ্রীশ্রীযৃত মহারাজ মাণিক্য 
বাহাদুরের গোচরে আনিবার অভিপ্রায়ে সেই সঙ্গে যে টাকার বাস্তবিকই প্রয়োজন নাই তাহা অনিয়মিতভাবে 
৮৯০ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে নামমান্তর টাকায়, যেমন ৫২ টাকার নমুনা স্বরূপ ব্যয়ের দাবী উপস্থিত করিতে 

| 

১০। হিসাব বিভাগ অতিরিক্ত মঞ্জরীর প্রস্তাবগুলি কি অবস্থাধীনে অতিরিক্ত ব্যয়ের হেতু বর্ষ শেষ 
হওয়ার পৃব্বে দুষ্টিগোচর হয় নাই তাহা বুঝাইয়া মন্ত্রী পরিষদে প্রস্তাব পেশ করিবেন। 

১১। খসড়া বজেটে বন্ধান নাই বলিয়া গভর্ণমেন্টের প্রকত দেয় টাকার খরচ বন্ধ থাকিবে না কিংবা 
মঞ্জরীর অভাব হেতু বাস্তবিক খরচ দেওয়া টাকার খতিয়ান করা বন্ধ করিবে না। অবিসংবাদিতভাবে দেয় টাকা 
কখনই খরচ না দিয়া রাখা সঙ্গত হইবে না। আর খরচ দেওয়া টাকার হিসাবও কোন অবস্থাতেই আবশ্যকীয় 
কালের বেশী একদিনও হিসাবভতক্ত না করিয়া রাখা চলিবে না! অপরিহাধ্য ব্যয়রোধ করা মিতব্যয়িতা নহে 
এবং অবশ্য দেয় ব্য়াদি নিগ্ধারণ যথাযথোপস্থানে এবং যাবতীয় প্রদত্ত খরচের খতিয়ানও যথাসম্ভব সত্বর 
করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । 

১২। সম্ভবপর হইলে ততিরিত্ত ব্যয়) নৃতন বজেটে টাকার বন্ধানের সযোগ না হওয়া পয্যন্ত অতিরিক্ত 
ব্যয় না করাই উচিত। একমান্্র যে সকল বায় স্বভাবতঃই চৈত্র মাসেই করা হয় এবং পরবর্তী বৈশাখ মাসেই 
খরচ দেওয়া হয় সেইগুলি ব্যতীত এক বৎসরের প্রকৃত যে কোন ব্যয় যে কোন প্রকারেই অন্য বৎসরের 
মঞ্জরীর উপর নিভর করা সমীচীন হইবে না। 

পনরায় খারিজ 

১৩। পন্রায় খারিজের প্রস্তাবগুলি নিশ্নোত্তদ্ধূপে হইতে পারে ৮ 

১) কোন শ্রেণীর অন্তর্গত এক মেজর হেড হইতে অন্য মেজর হেডে 

২) এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে 

উপরোক্ত ১ নং বিধান সম্পকে প্রত্যেক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীরই পুনরায় খারিজ দেওয়ার ক্ষমতা 
আছে--যদি তাহা এমন কোন পৌনপূনিক ব্যয় বিশিষ্ট কার্য্য না হয় যাহা হয়ত আলোচ্য বর্ষের বন্ধান অতিক্রম 
করিতে পারে। 

শি 

উপরোক্ত ২ নং নিয়ম সম্পর্কে একমান্ন মন্তীপরিষদই গএকসশ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে পুনরায় খারিজ 
মঞ্জর করিতে পারেন। এই স্থলেও পুনরায় খারিজ করার ক্ষমতা আলোচ্য বর্ষ অতিক্রম না করা পর্যস্ত 
সীমাবদ্ধ । 

১৪। যদি কোন স্থলে বজেট বন্ধানী টাকার অতিরিক্ত ব্যয় হইবার আশঙ্কা হয় তাহা হইলে যে 
পর্য্যন্ত কোন নির্ভরযোগ্য হেতু উপস্থিত হয় সে পর্য্যন্ত সাধারণত পুনরায় খারিজ বন্ধ রাখিতে হইবে কারণ 

€ 

২৮০ 



অর্থ ও হিসাব 

বৎসরের প্রথমভাগে প্রাপ্ত রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া পুনরায়, খারিজ দেওয়ার পক্ষে নিরাপদ নহে। অন্যান্য 
হেডের উদ্বত্ত হইতে পুনরায় খারিজ দ্বারা বন্ধান না করাইয়া যে কাজের জন্য বজেটে টাকার বন্ধান নাই 
এমন কোন ব্যয় করা উচিতণনহে। 

১৫। পুনরায় খারিজ মঞ্জরকালে অবশ্য দ্রষ্টব্য নিয়মাবলী :-- 

(১) উপধুক্ত কত্ত পক্ষ কত্তুক যে ব্যয় মঞ্জুর করা হয় নাই সেই বায় সঙ্কলান করিবার জন্য কখনও 
টাকা পুনরায় খারিজ করা চলিবে না। 

(২) আলোচ্য বর্ষ মধ্যে কোন নিদ্দিষ্ট কার্য্য শেষ হইবে না জানিয়াও সেরাপ কার্যের ব্যয় নির্বাহার্থ 
পুনরায় খারিজ মঞ্জরী হইতে পারিবে না। 

(৩) কোন আফিসের উদ্বত্ত বেতন অথবা কোন এস্টাব্লিশমেন্টের উদ্ব তত টাকা হইতে পুনরায় খারিজ 
মঞ্জর হইতে পারিবে না। 

(8) মন্ত্রীগণ কতৃক কত যাবতীয় পূনঃ খারিজ তাহাদের জিস্ায় প্রদত্ত একই জাতীয় মেজর হেডের 
অন্তর্ভূক্ত হেডগুলির অনুক্লেই করিতে হইবে। 

(৫) আলোচ্য বৎসরের বজেটে যে নুতন কার্যের বিষয় আলোচিত হয় নাই কিংবা যাহা খসড়া 
বজেটের মধ্যে নিদ্দিষ্টভাবে ধরা হয় নাই এবং যাহার জন্য বন্ধানও করা হয় নাই এমন নূতন কাজের 
জন্য পুনরায় খারিজ করা যায় না। 

(৬) শ্ীশ্রীযৃত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর যে ব্যয়ের বন্ধান নিদ্দিষ্টভাবে হ্রাস করিয়া দিয়াছেন সেই 
ব্যয় পুনরায় খারিজ দ্বারা বদ্ধিত করা যাইবে না। 

- ১৬। শ্রীন্রীযৃত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর কোন নিদ্দি্ট উদ্দেশ্যে যে সাগ্লিমেন্টারী বা এডিসন্যাল 
গ্র্যান্ট মঞ্জুর করিবেন তাহা হইতে অন্য যে কোন প্রকারের ব্যয়ের জন্যই পুনরায় খারিজ চলিবে না। সাগ্লি- 
মেন্টারী বা এডিসন্যাল গ্র্যান্ট যে উদ্দেশ্যে মঞ্জর করা হইয়াছে সে উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় 
না হয় তথ্প্রতি হিসাব বিভাগ লক্ষ রাখিবে। 

১৭। প্রতি বর্ষে ১০ই চৈত্র বা তৎপৃবের্ধ, উদ্বত্তের একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্ততের জন্য যাবতীয় উদ্বত্ের 
বিষয় হিসাব বিভাগে রিপোর্ট করিতে হইবে এবং রিপোর্ট দাখিল করার পর হিসাব বিভাগকে না জানাইয়া 
কোন উদ্বত্ত টাকা ব্যয় করা সঙ্গত হইবে না। 

১৮। উপরোক্ত নিয়মাবলীর মধ্যে সুস্পম্টরাপে অন্যরকম বিধান না হইলে মন্ত্রীগণকে তাহাদের 
“বকারনামায়” পুনরায় খারিজ মঞ্জুর সম্পকে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা অক্ষু্জ থাকিবে। 

২৪৮৭--৪৩২ 
সেহা নং -- তিশা তাং ২০৬৫৫ শ্ত্রিং 

১৫--৪ 

প্রতিলিপি সুলতান বিভাগে প্রেরিত হয়। 
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রাজগী ভ্রিপ্রার সরকারী বাংলা 

নিদর্শন--২১ 

রাজ্যের ব্যয় সঙ্কোচ সম্বন্ধে ব্যবস্থাদি 

ত্রিপুরা রাজ্য 
রাজধানী আগরতলা 

মন্ত্রী আফিস--ফাইন্যান্স 
ও 

হিসাব বিভাগ 

হিসাব বিভাগের ৬।৫।১৩৫৭ তারিখের ১৭৪৭--১৮০০/১-০% সেহায় প্রতিলিপিসম্হ প্রচারিত) 

মেমো নং ১ 

বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থ।দি পর্যালোচনায় রাজ্যের যথাসম্ভব ব্যয় সঙ্কোচ করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি হইতেছে । অতএব এতদুদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যায়। 

১। বজেটের ভিন্ন ভিন্ন হেডের মঞ্জরী বন্ধানের মধ্যে যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করিতে হইবে । সাধারণতঃ 
উক্ত হেড সমূহের বন্ধানী উদ্ব তত টাকা বর্ষশেষে সম্ভাবিত উদ্বত্ত তহবিলের অন্তর্ভূক্ত হইবে। তবে কোন বিশেষ 
কারণে উদ্বন্ত হইতে কোন টাকা খরচ দেওয়া আবশ্যক হইলে তৎসম্পকে পৃর্রেই হিসাব বিভাগ হইতে মন্তব্য 
গ্রহণ করিতে হইবে। 

২। ভাত্তা পাথেয়, আকস্মিক, বাজে ইত্যাদি ব্যয় সম্পর্কেও বিশেষভাবে ব্যয় সঙ্কোচ হওয়া বাঞ্ছনীয় 
এবং যে সমূদয় ব্যয় স্থগিত রাখা যাইতে পারে তণ্সমুদয় অবশ্যই স্থগিত রাখিতে হইবে। 

৩। বিশেষ ক্ষেত্রে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর ধিশেষ আদেশ ভিন্ন টাইপ রাইটার, আসবাব, পুস্তক গং জিনিষ 
খরিদ চলিত বর্ষে স্থগিত রাখিতে হইবে । সরকারী ফরম ও চ্টেশনারী ব্যবহার সম্বন্ধেও কম্মচারীবর্গের 
মিতব্যয়ী হওয়া বাঞ্ছনীয় । 

৪। আকস্মিক ও বাজে ব্যয়াদি সম্বন্ধে বজেট বন্ধানের শতকরা ৯০ টাকা মধ্যে প্রতেকে আফিসকে 
সম্যক ব্যয় নিব্বাহ করিতে হইবে। 

৫1 ভাভ্তা পাথেয় হেডে ব্যয় সঙ্কোচ উদ্দেশ্যে চলিত বর্ষে কঙ্মচারীগণের একস্কান হইতে অন্যস্থানে 
পরিবর্তন যথাসম্ভব সংক্ষেপ হওয়া বাঞঙ্জনীয়। ভাত্তা পাথেয় হেডে যাহাতে বন্ধানী ব্যয়ের শতকরা ১০ টাকা 
হিসাবে উদ্বত্ত রাখা যায় তদ্বিষয়ে প্রত্যেক বিভাগ বিশেষ দুম্টি রাখিবেন। 

৬। কোন বিভাগ বা আফিসে কোন পদ খালি হইলে হিসাব বিভাগ হইতে মন্তব্য গ্রহণ না করিয়া 
উত্ত শুন্য পদ পূরণ করা যাইতে পারিবে না। 

অবগতির বাসনাগ প্রতিলিপি প্রত্যেক বিভাগে ও আফিসে প্রেরিত তয়। 
৮৮ 
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অর্থ ও হিসাব 

রাজ্যশাসন ব্যয়ের মিতব্যপ্িতা উপলক্ষে 

ক্ত্রিপরা রাজ্য 
রাজধানী--আগরতলা 

মন্ত্রী আফিস--ফাইন্যান্স ও হিসাব বিভাগ 

মেমো নং ৫ 

বর্তমান বর্ষের নয় মাস কাল অতীত প্রায় । কিন্ত কোন কোন হেডে বজেটে ধৃত সম্ভাবিত আয়ের 
তুলনায়, সময়ের অনুপাতে--বর্ষের এই অধিকাংশ কাল অতিবাহিত হওয়া অবস্থায় প্রকৃত আয়ের পরিমাণ কম 
হওয়া পরিলক্ষিত হইতেছে। পারিপাণ্থিক অবস্থা-জনিত কোন কোন হেডে আয়ের পরিমাণ কিয়ৎ পরিমাণে 
হাস হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলেও, সংসৃষ্ট বিভাগ বা আফিসসমূহের কম্ম্মচারিগণ যাহাতে বজেটে ধৃত সম্ভাবিত 
আয় অপেক্ষা অধিক না হইলেও অন্ততঃ সমপরিমাণ আম্ম, বর্ষের অবশিষ্ট কাল মধ্যে আমদানী হইতে পারে,-- 
তপ্প্রতি বিশেষ যত্রবান্ হইবেন। কারণ সম্ভাবিত আয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সম্ভাবিত ব্যয়ের বজেটে ব্যয়ের 
পরিমাণ নিদ্দিষ্ট করা হইয়া থাকে। তদ্ধেতু সম্ভাবিত আয়ের পরিমাণ অপেক্ষা প্রকৃত আয়ের পরিমাণ কম 
হইলে আয় ও ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। 

চলিত বর্ষের সম্ভাবিত আয় ও ব্যয়ের বজেট মঞ্জরী গ্রহণের পর রাজ্যের যাবতীয় পদাতিক শ্রেণীর ও 
স্বল্প বেতনভোগী আম্লা শ্রেণীর কম্ম্মচারীদিগকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য অত্যধিক রদ্দিপ্রাপ্ত হওয়ায়, 
তৎসাহায্যকল্পে বজেটবন্ধানী সম্ভাবিত ব্যয়ের উদ্বত্ত হইতে সংস্থান করার সর্তে, দুশ্মল্যতার এলাউন্স মঞ্জরীর 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তদ্বাবত এবর্ষের প্রায় একলক্ষ টাবগ ব্যয়ের পরিমাণ রূদ্ধি হইবে। স্তরাং কোন বিভাগ 
বা আফেসের ব্যয় মঞ্জর-কারক কতৃপক্ষের, তদীয় ক্ষমতাধীন হইলেও, বজেটে অতিরিক্ত বন্ধান হিসাবে ধত 
টাকা হইতে যাহাতে কোন প্রকার ব্যয় না দেওয়া হয়--এবং বজেটে সম্ভাবিত উদ্বত্ত হিসাবে বাদ দেওয়া 
পরিমাণ টাকা যাহাতে বাস্তবিক পক্ষেই উদ্বস্ত থাকিতে পারে, তত্প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া ব্যয় মঞ্জর করা 
সঙ্গত হইবে। এতৎসংশ্রবে ফাইন্যান্স ও হিসাব বিভাগের বিগত ২১৮৪৭ ইং তারিখের ১নং মেমো এবং 
১৯৫৫৭ ভ্রিং তারিখের ৪নং মেমো দ্বারা ব্যয় সঙ্কোচ উদ্দেশ্যে মিতব্যয়িতা সম্পকিত যে যে নিয়ম প্রণয়ন 
করা হইয়াছে তৎসমূদ্য় যাহাতে প্রতিপালিত হইতে পারে তণ্প্রতি প্রত্যেক ব্যয় মঞ্জর-কারক কমর্মচারিবগের 
সহযোগিতা থাকা একান্ত বাঞ্জনীয়। 

উপরি উল্লিখিত বিষয় সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, শ্রীশ্রীযৃাত সরকারী কার্য্য পরিচালনার্থে কোন মেজর 
হেডের অন্তর্গত কোন সব্ হেডের বন্ধানী ব্যয়ের পরিমাণ অনিবার্য কারণে রূদ্ধি করার প্রয়োজন ঘটিলে- যাহাতে 
তদন্তরগ্গত অপর কোন সব হেডের ব্যয় সংক্ষেপকরতঃ খারিজক্রমে আলোচ্য বদ্ধিত ব্যয়ের সংস্থান করা হায়, 
তদ্ব্যবস্থা প্রথমতঃ অবলম্বন করিতে হইবে। তদ্দূপ ব্যবস্থা করার অন্তরায় থাকিলে, ফাইন্যান্স ও হিসাব বিভাগের 
মন্তব্য গ্রহণে বণিত বদ্ধিত ব্যয়ের সংস্থান করিতে হইবে। 

বর্তমান বর্ষের রিভাইজড বজেটে মোটের উপর ম্ল বজেট বন্ধান অপেক্ষা ব্যয়ের বন্ধান বৃদ্ধি করা 
সম্ভবপর হইবে না। কোন মেজর হেডের বন্ধান অতিক্রান্ত হইলে সংসৃষ্ট বিভাগ বা আফিসের উদ্ধতন কার্যয- 
কারক ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিবেন। অনিবার্য কারণে কোন মেজর হেডের অন্তর্গত কোন সব্ হেডের ব্যয়ের 
বন্ধান রদ্ধি করার প্রয়োজন স্থলে তদন্তর্গত অপর কোন সব হেডের ব্যয় সংক্ষেপকরতঃ খারিজ ক্রমে উক্ত 
বদ্ধিত ব্যয়ের সংস্থান করার অন্তরায় থাকিলেও অপর কোন মেজর হেড সংসুম্ট বন্ধানের উদ্বত্ত হইতে খারিজ- 
ক্রমে উহার সংস্থানের ব্যবস্থা অবলঘ্িত হইবে। তদুদ্দেশ্যে আগামী ২০শে মাঘ তারিখের পূব যে যে বিভাগ 
'বা আফিস সংসৃন্ট বজেট বন্ধানী ব্যয়ের অভিরিক্ঞরাপে অনিবার্য কারণে বন্ধান বৃদ্ধি করা আবশ্যক-সেই সেই 
বিভাগ বা আফ্রিস হইতে নিশ্নোলিখিত ফরমের আদর্শানয়াযী হা ও হিসাব বিভাপে--তদ্রিষয়ে প্রস্তাব 
প্রেরণ করিতে হইবে। 
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অবগতি ও কার্যে পরিণতির বাসনায় প্রতিলিপি প্রত্যেক বিভাগ ও আফিসে প্রেরিত হয়, ইতি। 
২৭৯।১৩৫৭ শ্রিং। 

নি 

হেমস্তকিশোর দেববনর্মণ, অবনীভ্ষণ চট্টোপাধ্যায়, 
ফাইন্যান্স সেক্রেটারী । প্রধান মন্ত্রী। 

২৭৯৫৭ শ্রিং। ২৮।৯।১৩৫৭ ভ্রিং। 

(মেজর ) হেড সংসুষ্ট ১৩৫৭ ভ্রিং সনের বজেট বন্ধান র্দ্ধির প্রস্তাব :- 

১৩৫৭ ভ্রিং ১৩৫৭ ত্রিং 
ক্রমিক| সব্ হেডের নাম সনের মূল রদ্ধির সনে রিভাইজড বন্ধান বৃদ্ধির হেতু 
নশ্বর বজেট বন্ধান পরিমাণ বন্ধান সম্বন্ধে পরিক্ষার মন্তব্য 

মোট-”- স্থাক্ষর 

সেহা নং ৪৪৮৩--:৫৩৭ তাং ১১।১০৫৭ শ্রিং। 
₹১-- 

প্রতিলিপি মিলিটারী সেক্রেটারী বিভাগে বা আফিসে প্রেরিত হয়, ইতি। 

তাং 

এ, 0১ 11020018091 

ফাইন্যাল্স সেক্রেটারী । 
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অর্থ ও হিসাব 

নিদর্শন--২৩ 

এ,  র্লাজ্যের বজেট প্রস্তত সম্বন্ধে নিদ্দেশ 

ন্তিপূরা রাজ্য 
রাজধানী--আগরতলা 

মন্ত্রী আফিস--ফাইন্যান্স ও হিসাব বিভাগ 

মেমো নং ৬ 

আগামী ১৩৫৮ শ্ত্রিং সনের সন্ভাবিত আয় ও ব্যয়ের প্রস্তাবিত বজেট প্রস্তত করতঃ আগামী ২৫শে 
ফাজ্গুন তারিখের মধ্যে সংসৃষ্ট আফিস বা বিভাগ সমূহ হইতে ফাইন্যান্স ও হিসাব বিভাগে প্রেরণ করার 
উদ্দেশ্যে আয় ও ব্যয়ের বজেটের দুইখানা ফরমের আদর্শ এতৎসহ দেওয়া হইল। 

বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থাদি পর্যালোচনায় চলিত বর্ষের প্রকত আয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আগামী 
বর্ষের মোট আয়ের অংক এবং তদনূপাতে ধখাসম্ভব ব্যয় সংকোচের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সম্ভাবিত মোট ব্যয়ের 
অংক সংকলন করা সমাচীন বিবেচিত হইতেছে । তদ্ধেত আগামী ১৩৫৮ ন্রিং সনের সম্ভাবিত আয় ও ব্যয়ের 
প্রস্তাবিত বজেট প্রস্ততকরা সম্পকে নিশ্নলিখিত নীতি অবলম্বন করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। 

আয় সম্পর্কে 

১। বর্তমান ১৩৫৭ ভ্রিং সনের বৈশাখ হইতে পৌষ পর্যন্ত ৯ মাসের প্রকৃত আয়ের অংকের সহিত 
মাঘ হইতে চৈন্ত্র পর্য্যন্ত তৎপৃব্ববর্তী বর্ষের এ কালের প্রকৃত আয়ের সমপরিমাণ অংক যোগ করিয়া মোট 
যে পরিমাণ হয় তথ্প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া, আগামী ১৩৫৮ ভ্রিং সনের সম্ভাবিত আয়ের অংকপাত করিতে 
হইবে তদনূপাতে সম্ভাবিত আয়ের পরিমাণ ন্যনাধিক হইলে; তৎকারণ বিশদভাবে মন্তব্য কলমে লিপিবদ্ধ 
করিতে হইবে। 

২। কোন অবস্থায়ই প্রস্তাবিত বজেটে সম্ভাবিত আয়ের অংক এরূপ ধত করা ঠিক হইবে না--যাহাতে 
অনিবার্য কারণ ব্যতীত বজেট বন্ধানী আয় ও প্রকত আয়ের পরিমাণের পশ্চাৎ বিশেষরপে বৈষম্য ঘটে এবং 
তদ্দরুন আয় ও ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করার পক্ষে অসুবিধার কারণ উপজাত হয়। 

ব্যয় সম্পর্কে :-- 

১। বর্তমান ১৩৫৭ ন্ত্িং সনের বৈশাখ হইতে পৌষ পর্যন্ত ৯ মাসের প্রকৃত ব্যয়ের অংকের সহিত 
মাঘ হইতে চৈন্র পর্যন্ত তৎপূর্ববর্তী বর্ষের এ কালের প্রকৃত ব্যয়ের সমপরিমাণ অংক যোগ করিয়া মোট যে 
পরিমাণ হয়, তথ্প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া, আগামী ১৩৫৮ ন্ত্রিং সনের সম্তাবিত ব্যয়ের অংকপাত করিতে 
হইবে। চলতি বরে এককালীন কোন ব্যয় দেওয়া হইলে এবং আগামী বর্ষে তগ্মপ ব্যয় দেওয়ার প্রয়োজন না 
থাকিলে উহা বাদ দিয়া সম্ভাবিত মোট ব্যয়ের অংক নির্ণয় করিতে হইবে। 

২। বেতন ৫. 

কে) গ্রেডভুক্ত কর্মচারীগণের নিদ্ধারিত গ্রেডের ব্রমঅনুযায়ী সময়গত বৃদ্ধি বেতন সহ বেতন বাবত 
বন্ধান ধৃত করিতে হইবে। 

খে) স্থির বেতন প্রাপ্ত কম্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব দিতে হইলে লাল কালি দ্বারা পুথকরূপে 
বৃদ্ধির পরিমাণ লিপি করিয়া মন্তব্য কলমে তৎসম্বন্ধে উপযুক্ত কারণ উজ্লেখ করিতে হইবে। 
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(গ) বাদ্ধক্/প্রযুক্ত অবসর নিবন্ধন কিম্বা অন্য যে কোন কারণে কোন পদ শুন্য থাকিলে তৎপদের 
জন্য নিদ্দিষ্ট গ্রেডের প্রাথমিক বেতনের বন্ধান ধূত করিতে হইবে ; কিন্ত ফাইন্যান্স ও হিসাব বিভাগের অনুমতি 
গ্রহণ ব্যতীত উক্ত শন্যপদে নৃতন লোক নিয়োগ করা যাইতে পারিবে না। বর্ষমধ্যে উক্ত শুন্য পদে লোক 
নিয়োগের অত্যাবশ্যকতা স্থলে সংস্ষ্ট বিভাগ বা আফিস হইতে এতদ্বিষয়ে রিপোর্ট মূলে ফাইন্যান্স ও হিসাব 
বিভাগ কম্তুক কোনও নতন লোক নিযুক্ত না করিয়া অপর কোনও বিভাগ বা আফিস হইতে উপরিউক্ত 
শন্যপদে কার্য করার উপযুক্ত কোনও পুরাতন কম্্মচারী পরিবর্তন ক্রমে বণিত শুন্যপদ পূরণের ব্যবস্থা প্রথমতঃ 
অবলম্বিত হইবে। 

৩। ভাত্তা, স্টেশনারী ও অন্যান্য বাজে :-- 
১৩৫৭ ভ্রিং সনের তুলনায় ১৩৫৮ ভ্রিং সনের বজেট ন্যনকল্পে-- 
(১) *ভাত্তা ও পাথেয়”--শতকরা ১০২ টাকা হিসাবে। 
(২) “্টেশনারী”----- শতকরা ১৫ টাকা হিসাবে, এবং 
0৩) “অন্যান্য বাজে”__ শতকরা ২০২ কুড়ি টাকা হিসাবে কম বন্ধান ধৃত ক্রিয়া কার্য পরিচালনের 

ব্যবস্থা করিতে হইবে। 

81 “আসবাব”-কোন প্রকার নূতন আসবাব খরিদ মূল্য বাবত*_অপরিহার্য্য স্থল ব্যতীত, বহ্ধান 
ধৃত করা হইবে না, কেবলমাত্র অনিবার্য কারণে অত্যাবশ্যক মেরামত কার্যের বাবত সামান্য বন্ধান ধৃত 
কারিলেই চলিবে । 

৫। পূর্ত কার্য্য 

শ্রীশ্রীয়ৃত সরকারী ইমারত ও অন্যান্য গৃহাদির জরুরি সংস্কার, রাস্তা ও সেতুর উন্নতিজনক কার্য, 
প্রারব্ধ অন্য কোন কাধ্য সম্পূর্ণ করার জন্য এবং বিশেষ প্রয়োজনবোধে জরুরি নৃতন কার্য সংশ্রবে সম্ভাবিত 
ব্যয় ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার সাধারণ নূতন কাধ্যের জন্য ব্যয়ের বন্ধান মূল বজেটে ধৃত করা হইবে না। 
তবে পূৃব্্ব পরিকল্িত কোনও “নৃতন কার্য” আগামী বর্ষের প্রথমাদ্দকাল অন্তে সমগ্র রাজ্যের আয়ের উৎকর্ষ 
সাধিত হওয়া পরিদৃষ্ট হইলে, প্রয়োজনবোধে তত্দযয় বাবত অতিরিক্ত বন্ধান ধার্যাক্রমে তৎকার্যানুষ্ঠান করা 
যাইতে পারিবে । | 

উল্লেখ করা যায় যে, নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদির দুম্মুল্যতা হেতু কঙ্্মচারীদের বেতনের হার সম্প্রসারিত 
করা আবশ্যক বোধে-তদ্বিহিত করা সাপেক্ষে অস্থায়ীরূপে দুশমুল্যতার এলাউন্স প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত 
হইয়াছে । বিভিন্ন বিভাগ বা আফিস হইতে আগামী বর্ষের প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয়ের বজেট প্রাপ্ত হইয়া, 
সমগ্র রাজ্যের মোট আযম ও ব্যয়ের বজেট প্রস্তুত করতঃ আথিক অবস্থা পর্য্যালোচনাক্রমে ম্মল্যতার এলাউন্সের 
পরিবর্তে যাবতীয় কম্্মচারীর বেতনের হার পরিবর্তন করার বিষয় বিবেচিত হইবে। 

সতরাং রাজ্যের আথিক অবস্থা স্বচ্ছল করার মানসে সংসৃষ্ট বিভাগ বা আফিসের উদ্ধতন কার্য্য- 
কারকগণ যাহাতে সন্তোষজনকরূপে আয়ের পরিমাণ উত্তরোত্তর র্দ্ধি হইতে পারে এবং অন্যান্য বিবিধ ব্যয় 
যাহাতে অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপে নিব্বাহিত হইতে পারে--তদ্বিষয়ে সতত সাচেম্ট থাকিবেন। 

অবগতি ও কাধ্যে পরিণতির বাসনায় প্রতিলিপি প্রত্যেক বিভাগ ও আফ্িসে প্রেরিত হয়। ইতি, 
২৪।১০।১৩৫৭ শ্্রিং। 

হেমস্তকিশোর দেববশ্মী, অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায়, 
২৪।১০1৫৭ ভ্রিং। প্রধানমন্ত্রী। 

ফাইন্যান্স সেক্রেটারী। 

২৮৩ 



অর্থ ও হিসাব 

পাদটীকা 

১। গয়ের হাজিরা _-অন্ পস্থিতি ৷ 
২। অজ্পম্ট একটি শব্দ --“আন্ফা” হওয়া সম্ভব। 

৩। লিখিত হওয়তঃ লিখিত হইয়া । 

৪1 বেতঙ্স দায়ধরা বেতন নির্ধারণ । 

৫$1 বকসী খানা-বকসীর কার্যালয় । 

৬। রোকড়_নহিসাব বই। 

৭। হাওলাত উদয় 20181১11101) 

৮। বিতং _ববিতরণ, 

৯। ওয়াপছ_-ফেরৎ 
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অ£ম অধ্যায় 

(কৃষি, রি ব্যবসা-বাণিজ্য, ভোগ্যপণ্যাদি উৎপাদন, বিপণন ও বন্টন এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক 
বিষয়াদি) 

এবং 

বেন ও বন্যপ্রাণী, বন-সম্পদ সংরক্ষণ, বনজ-বস্তর কর আদায় ইত্যাদি) 
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তিল কার্পানের মাল গ্রহণ সম্পকে 

সদর কাছারীর 

মোহর 

বর্তমান মাস হইতে কার্পাস মহাল খাষ সামিলাধীনে আগত হওয়ায় তৎসম্বন্ধে কার্যপরিচালন জন্য 
কতকগুলি নিয়ম. বর্তমান সনের ১লা কাত্তিক পুস্তক'কারে মুদ্রিত প্রচারিত হইয়াছে। এঁ নিয়মাবলী যে সম্পূর্ণ 
ও যথেষ্ট হইয়াছে এমত নহে আবশ্যক মতে সময়ে সময়ে নৃতন নিয়ম প্রচারের প্রয়োজন হইতেছে ও হইবে। 

কার্পাস মহাল ইজারা থাকাকালে ইজারাদার ক্তক পব্বতারোহীগণ হইতে যথেচ্ছা ট্যাক্স গৃহীত হইত 
যদ্বারা সাধারণের কষ্টের কারণ ছিল। এ সম্বন্ধে একটি বিশেষ নিয়ম লিপিবদ্ধ না হইলে অত্যাচারের মূলোচ্ছেদ 
হইতে পারে না। অতএব তেজারত ব্যবসায়ী১ যাহারা পব্বতে তেজারত করার উদ্দেশ্যে তেজারতি মাল সহ 
পব্বতে গমন করিবে তাহারা প্রতিজনে এক টাকা স্ট্যাম্প দিয়া ঘাট ও ফাড়িঘাটের কাধ্যকারক হইতে 
উজান চিঠি গ্রহণ করতঃ পবর্বতে গমন করিবে । যাহারা কেহ ২ বিক্রয়ের জন্য পর্বতে গমন করিবে তাহাদিগকে 
প্রতিবারে ডি চারি আনা ট্যাক্স দিয়া এরাপ উজান চিঠি গ্রহণ করিতে হইবে। অন্য ব্যবসায়ী ট্যাক্স হইতে 
মুক্ত থা | 

মুদ্রিত নিয়মাবলীতে যে কার্পাস ও তিলের ওজন ও মাশুল ধরা হইয়াছে তাহা যুক্তি উজনের৩ হিসাব 
বটে। জানা যায় কোন ২ স্থানে পাবী ওজনে এ সকল মাল পরিমিত হইয়া থাকে অতএব ঘাট ও ফাড়িঘাটের 
কম্্মচারিগণকে এ সকল পাকীউজন করিয়া ছস্তিওজন৪ অনুসারে যে মাশুলের নিরেখ বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে 
এ নিরেখ হইতে পাকী ওজন অনুযায়ী নিরেখ রদ্ধি করা অর্থাৎ ৬০ ষাইট তোলার ওজনে ৮০ ভ্রিশ সেরী 
ছভিমণের নিরুপিত রুইর মাশুল ৩।৮০স্থলে ৮০ তোলা ওজনে ৪০ চল্লিশ সেরী পাকা মণ প্রতি 8০ সারে 
সারে চার টাকা ও এই রাপে কাপার্সের ১৬০ আনার স্থলে ১৮৮৯ এক টাকা চৌদ্দ আনা নয় পাই এবং 
সাধারণ কাপার্সের৫ ১।৮০ স্থলে ১৮/৬ এক টাকা সাড়ে তের আনা হিসাবে মাশুল গ্রহণ করিবে। 

জাত ও আচরণার্থ এই সারকিউলারের এক এক খণ্ড প্রতিলিপি ছন্নাংশিত কার্যাকারকগণেরঙ নিকট 
প্রেরণ করা যায়। ইতি সন ১২৮৯ ভ্ত্রিং তারিখ ২০শে কাতিক। 

[01179 3811011 106০ 

প্রধানমন্ত্রী 
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রাজগী প্রিপুরার সরকারী বাংলা 

তৈল, ঘৃত, দুগ্ধ ইত্যাদিতে ভেজাল দেওয়ার জন্য শাস্তিবিধান সম্পর্কে 

মেমো নং ২৩০১ সেহা 

অন্র রাজধানীস্থ পূরাতন ও নৃতন আগরতলাতে বাজারে মিশ্রিত তৈল ও দোষিত ঘৃত বিক্রয় হওয়ায় 
সাধারণের তদ্ধেতু নানাবিধ ব্যম উপস্থিত হইয়া থাকে সুতরাং উক্তরাপ জিনিষাদি বিক্রয় ও মজুদ থাকার 
প্রথা নিবারণ করা উচিত বোধে 

হুকুম হইল যে-- 

কোন ব্যক্তি এরূপ মিশ্র তৈল ও দোষিত ঘৃতাদি বিক্রয় করিলে কি মজুদ রাখিলে তাহাকে ফৌজদারী 
আদালতে ধৃত করতঃ ৫০২ পঞ্চাশ টাকার অনধিক দণ্ড করিবেন এবং এ্ররাপ প্রথা নিবারণ জন্য একখণ্ড 
বিজ্তাপন সব্বসাধারণের জ্াপনার্থ শ্রীমৃত জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ঠাকুরসাহেব সদনে অন্র মেমোর নকল সহ 
প্রেরণ করা যায়। ইতি সন ১২৮৯ ভ্রিং ১৯শে পৌষ। 

[0068, 110191) [২০% [0112 34110180106 
১, &৯, 1৮111715051 

[শি 

নিদর্শন--৩ 

কার্পাস সুপারিল্টেণ্ডেন্টগণের কর্তব্য 

নং ২৮৮৪ সেহা 

১। প্রথম একবার সমস্তঘাটে+ পরিদর্শন করিতে হইবে। 

২। যে যে ঘাট এলাকায় যে যে বাড়ীতে তিল কার্পাস মজুদ আছে তাহার লিষ্ট করিতে হইবে। 

৩। ঘাট ভিন্ন এ এ বাড়ী হইতে যে ২ রাস্তায় তিল কার্পাস নামার সম্ভাবনা থাকে তাহা অনুসন্ধান 
করিয়া নিবারণ করিতে হইবে । আবশ্যক বোধ করিলে পাহাড়া রক্ষিত হইবে। 

৪। শ্ুন্ত হওয়া গিয়াছে যে রাত্রিতে চরি করিয়া এ প্রকার রাস্তায় কার্পাস তিল নামাইয়া থাকে অতএব 
তাহা নিবারণ চেস্টা করিতে হইবে। 

৫1 বিঝাড়া” ধৃত করিলে নিয়মিতরূপে পুরস্কার পাইবে এবং সুপারিল্টেণ্ডেন্টগণ একছর* অপরাধিকে 
ফৌজদারীতে অর্পণ করিতে ক্ষমবান১০ হইবে। 

৬। সপারিন্টেণ্ডল্টগণের কার্যের দৈনিক১১ অন্রাফিসে প্রতি সপ্তাহে প্রেরণ করিতে হইবে। 

৭। সুপারিল্টেণ্ডেন্টগণ যে সকল সহরজ্টেশন ছাড়িয়া মফঃস্থল থাকিবে সেইকালের মান্তর এলাউন্স 
পাইবে। ৫ 

*২৪১ 
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৮। কার্পাস সংক্রান্ত কার্যকারকগণের কার্পাসের কার্যে কোনরাপ অপরাধ পাওয়া মান্তর তাহাদিগকে 
সাময়িক অবসর+১২ ক্রমে তৎকার্যে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিয়া এই আফিসে মর্জরীর জন্য রিপোট' করিতে 
পারিবেন। 

৯। কার্পাস মহাল সপ্ন্ধে কি কি বন্দোবস্ত হইলে সুচারুরূপে কাধ্য চলিতে পারে এবং মহালের উন্নতি 
হইতে পারে তন্বিষয় সময় ২ রিপোর্ট করিতে হইবে। 

১০। পরিদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে পাব্রবতীয় প্রজাগণের খানে সুমারী১৩ করিতে পারিলে ভাল হয়। 

১১। ুপারিল্টেগ্ডেন্টগণ তাহাদের অধীন কার্যকারকগণের কৃত্তকার্ষ্য সম্থদ্ধে সময় সময় রিপোর্ট করিবে 
এবং তদ্দুষ্টে তাহাদের উন্নতি দেওয়া যাইবে । ইতি সন ১২৯৬ ন্রিং ১৮ই অগ্রহায়ণ । 

170111111 1৬1018217 301018211 

মন্ত্রী 

নিদশন--৪ 

দধি-দুষ্ধাদি কম ওজনে পরিমাপ করা ও কক্রিমতার জন্য অপরাধ 

মেমো নং ৬৫ সেহা 

1৮০01011101 1৬1017211 380101217 

1৬11119061 

অএত্য এসিম্ট্যান্ট ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতের ১০ই ভাদ্র তারিখের ৩১৭ নং রোবকারী পেশ হইয়া দেখা 
গেল এখানে কাঁচা ওজনে দধি ও দুগ্ধ বিক্রয় হইয়া থাকে । জানা যায় নূতন হাবেলীতে ১৪ এই প্রথা রহিত 
হইয়া পাকা অর্থাৎ ৮০ তোলা ওজনে সের পরিমাণ করিয়া দধি দুগ্ধ বিক্রয়ের নিয়ম প্রচারিত আছে। এস্থানেও 
উজ্জরাপ পাকা ওজনে দধি-দুগ্ধ ক্রয় বিক্রয় জন্য নিয়মাবধারণ পূর্বক নিম্নলিখিত বিধান করা গেল। 

১। দধি দুগ্ধ ৮০ তোলা ওজনের সের দ্বারা পরিমাপ করিয়া ব্রয়বিক্রয় করিতে হইবে। 

২। ৮০ তোলার কম ওজনের সের দ্বারা পরিমাপ করিয়া দধি দুগ্ধ ক্রয়বিক্রয় করিলে প্রত্যেক ক্রেতা 
ও বিক্রেতা ১০ টাকার অনাধক অর্থদণ্ড দিতে বাধ্য থাকিবে। 

৩। যদি কোন ব্যক্তি ১ ধারার বিধানের বিপরীতে কার্য্য করিতে জানিয়া দুরভিসন্দিপ্রযুক্ত গোপন 
রাখিতে চেষ্টা করে তবে তাহার ও ১০ দশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে। 

৪। কোন ব্যজি শঠতাক্রমে দুগ্ধ ওজন বি কোন বস্ত মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করিলে তাহার ৫. 
পাঁচ টাকার অর্থদগ্ হইতে পারিবে। 

*৯৩ 



রাজগী ভ্ত্রপুরার সরকারী বাংলা 

»৫। স্থানীয় পুলিশ কার্যকারক ২। ৩। ৪ ধারায় অভিযোগ একদা ধর্তব্য জ্ঞানে কার্য করিতে পারিবে। 

৬। স্থানীয় ফৌজদারী আদালতে উদ্িলখিত অভিযোগের বিচার হইতে পারিবে। 

হকুম হইল যে-- 

অবগতি ও কার্যে পরিণতির বাসনায় এই মেমোর এক এক খণ্ড প্রতিলিপি খাষয আপীল ও এসিন্ট্যান্ট 
ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে পাঠান যায়। ইতি সন ১২৯৭ ন্ত্রিং তারিখ ১৩ই ভাদ্র। 

নং ২৫৬ সেহা 

যদিচ মন্ত্রীবাব্ এতৎসম্বন্ধে আগরতলা মোকামে এই নিয়ম প্রবল হওয়া অভিপ্রায়ে উক্ত মেমো প্রচার 
করিয়াছেন কিন্তু অন্রাদালত দেখিতেছেন যে রাজগীস্থ সমস্ত স্থানে তাহা প্রবল ও প্রচার হওয়া আবশ্যক। অতএব 

হকুম হইল যে-- 

অবগত ও কার্যে পরিণত করাইবার জন্য এই মেমোর প্রতিলিপি আপীল আদালতে পাঠান যায়। 
ইতি ১২৯৭ ত্রিং তারিখ ১৬ই ভাদ্র। 

শ্রীগোপীকৃ্ণ দেব 
খাষ আপীলের বিচারপতি 

নিদশ ন--৫ 

হস্তীদন্ত রাজ্যান্তরে চালান নিবারক এবং দংগ্রহ সম্পকিত বিধি 

নং ৮৮ সেহা 

160111181৮0 01721 7301017211 

1৮111019151, 

নিগ্নমাবলী 

এই রাজ্যের পাব্বত্যপ্রদেশে প্রচুর হস্তীদন্ত সংগ্রহ হইতে পারে কিন্তু বহুকালাবধি তাহা সরকারপক্ষে 
পাইতেছে না। ক্রমে হস্তীদন্ত অপহরণের প্রথা এত প্রবল হইয়া উঠিতেছে যে এইক্ষণ সরকারের আর হস্তীদস্ত 
প্রাপ্ত চপ যায় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না অতএব এই অপহরণ নিবারণ জন্য নিম্নে কতিপয় নিয়ম প্রকটন 
করা হইল। 

১। পর্বতে যে কোন প্রকার হত্ীদন্ত অস্থি ইত্যাদি পাওয়া যায় তাহাতে শ্রীশ্রীযৃত সরকার বাহাদুর 
সর্বপ্রকার সম্পূর্ণ অধিকারী অন্য কাহারও তাহাতে কোন প্রকার স্বত্ব সম্পর্ক নাই। 

*২৯৪ 
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২। পব্বত হইতে হম্তীদত্ত কি অস্থি কেহ নামাইয়া নিতে পারিবে না নিলে তাহা বিঝাড়া দধ্যে 
পরিগণ্য হইবে। 

৩। প্রত্যেক সবডিবিসনের ভারপ্রাপ্ত কার্যাকারকএর হতীদত্ত সংগ্রহ করা কর্তব্য কার্য মধ্যে পরিগণিত । 

৪। কার্পাস এবং পুলিশ সুপারিন্টেত্ডেন্টগণের হস্তীদন্ত আহরণ করা কর্তব্য মধ্যে পরিগণিত হইবে। 

৫। সমস্ত পলিশ কার্যকারকগণের হস্তভীদন্ত সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করা এবং তাহা সংগ্রহ করা 
কর্তব্য হইবে। 

৬। যে কোন ব্যক্তি হসীদস্ত বিঝাড়া ধরিবে অপরাধির যে পরিমাণ অহ্দণ্ হয় তাহার অঙ্ধেক 
বিঝাড়াধৃতকারী পুরস্কার স্বরাপ পাইবে। 

টীকা। এই বিধান সরকারী সর্বপ্রকার কার্যকারক সম্বন্ধেও প্রয়োজন হইবে। 

৭। তাল্কদার, ইজারাদার ও প্রজাগণকে যখনই হমীদত্ত ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন তত্ব পাওয়া যায় 
তৎক্ষণাৎ তাহার অনুসন্ধান লইয়া নিকটস্থ থানায় তত্ব দিতে হইবে। 

৮। পোলিশ কার্য্কারক ৭ দফার লিখিত তত্ব পাওয়ামান্র হস্ীদত্ত প্রাপ্তির জন্য উদ্যোগ করিবে 
এবং তদ্বিষয় সবডিবিসনের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারককে তত্ব দিবে। এবং ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক অগৌণে উক্ত 
সংবাদ অন্রাফিসে পাঠাইবে এবং পুলিশ কার্যকারককে উচিত উপদেশ প্রদান করিবে। 

৯। হভীদস্ত বিঝাড়া ধৃত হইলে অপরাধিকে সেই মালের আনৃমানিক মূল্যের দ্বিগুণ অর্থদণ্ড এবং 
৬ ছয় মাসের অনধিক কারাদণ্ড করিতে হইবে। 

»১০। হৃস্তীদস্ত বিঝাড়ার বিচার ফৌজদারী কার্যযবিধি অনুসারে পরিচালিত হইবে। 

১১। বিলনীয়া সবডিবিসনের এলাকাধীন গোড়াকাপা ও তন্নিকউবর্তী স্থান এবং কৈলাসহর সবডিবিসনের 
এলাকাধীন ধঙ্্মনগর ও তন্নিকটবর্তী স্থান সমূহের স্থানীয় পুলিশ কম্মচারীগণ ও পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেক্ট এবং 
স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকগণকে হসীদন্ত ইত্যাদি যাহাতে বিঝাড়া না লামে১৫ তদ্বিষয় বিশেষ সতকতা 
অবলম্বন করিতে হইবে। 

১২। যে কোন ব্যক্তি হত্ীদন্ত ইর্টাদি সংগ্রহ করিয়া দিতে পারে তাহাদিগকে সেই মালের মূল্য 
বিবেচনায় মং ২০ বিশ টাকা পর্য্যন্ত পুরস্কার দেওয়া যাইবে। 

আদেশ 

উল্লিখিত বিধানসমূহ অবগতান্তে কার্যে পরিণতির বাসনায় এই নিয়মাবলীর এক ২ খণ্ড প্রতিলিপি 
খাষ আপীল আদালত, সদর ও ডিবিসন হায়ের ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কার্পাস ও পুলিশ 
সুপারিল্টেণ্ডেল্টগণ ও সদর বিভাগের কার্পাস ও ঘরচুক্তি১৬ মহালের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক ও বিনন্দিয়া আলঙ্গের 
ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক সমীপে পাঠান যায় এবং আর এক খণ্ড প্রতিলিপি পুলিশ ইনস্পেকটার জেনারেল আফিসে 
প্রেরিত হয়। ইতি সন ১২৯৭ ভ্ত্রিং ওরা অগ্রহায়ণ। 
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নিদর্থন--৬ 

শালবনের নিকটে জুমের কাধ্য নিষিদ্ধকরণ 

3.0, 1706) 

মেমো 

জানা যায় যে শালবনের নিকট জুমের কার্য করাতে শালবনের সম্হ ক্ষতির কারণ সংঘটিত হয়। 
অতএব নিশ্নলিখিত নিয়ম করা গেল। ইতি সন ১২৯৭ ভ্রিং ৯ই ফাল্গুন । 

১। শালবনের সংলগ্ন অন্যন অদ্ধদ্রোণ ভূমি মধ্যে কেহ জুম করিতে পারিবে না। 

২। ডিবিসনের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক এবং শালবন রক্ষকগণ পার্বত্য প্রজাগণ বিশেষতঃ শালবনের 
নিকটবাসী প্রজাগণকে রীতিমত বিজাপন দ্বারা ১ দফার লিখিত বিষয় জানাইয়া দিতে হইবে। 

৩। ১ দফার লিখিত বিজাপন প্রচারের পর কোন ব্যস্তি' নিষিদ্ধ স্থানে জুম, করিলে দণ্ডবিধি অনুসারে 
ফৌজদারীতে অনধিক ৬ ছয় মাস শ্রমসহ কারাদণ্ড এবং ১০০. একশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে। 

৪। শালবন রক্ষার জন্য যে সকল কাধ্যকারক নিযুক্ত আছে তাহাদের উল্লিখিত বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ 
সাবধান থাকিতে হইবে এবং তাহাতে তাহাদের কোন ভ্তরটি লক্ষ্য হইলে তাহারাও ফৌজদারী দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। 

কার্যে পরিণত হওয়ার জন্য ইহার এক এক খণ্ড প্রতিলিপি সংসৃ্ট আফিসহায়ে প্রেরিত হয়। ইতি 

- ঢু২90178, হ২০00218 (01051 
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নিদর্শন--৭ 
বনজবন্তর ভাটিম্মালী রপ্তানী মাশুল 

১৩০১ শ্রিং কমিজ্লা 
মন্ত্রী অফিস, 
রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ। 

সারকিউলার নং ২ 

স্বাধীন রাজ্যের কেন বনজ দ্রব্য ঘাটের ভাটিতে নিলেই নিয়মানুসারে মাশুল দিতে হইবে। এরাজ্যবাসী 
প্রজাগণ নিজ কাধ্যে কোন বনজ জিনিষ নিলে এবং উহা এরাজ্যে ব্যবহাত হইলে মাশুল দেয় না। জিনিষ নিজ 
প্রয়োজনার্থে আনা হইল কি বিব্রয়াথ আনা হইল তাহা নির্ণয় করিতে প্রমাণের প্রয়োজন । প্রমাণ লইয়া সিদ্ধান্ত 
করিবার অধিকার ঘাটঘরের কর্মচারীর থাকা সঙ্গত নয়। অতএব এরাজ্যবাসী প্রজাগণ নিজ কার্যে জিনিষ 
আনিলে হয় তাহা ঘাটে আনিবার পূর্রে স্থলপথে নিজ বাটিতে আনিবে অথবা তাহারা যে নিজ কার্যের জন্য 
আনিয়াছে স্থানীয় ডেপুটি ম্যাজিন্ট্রেটবাব্ হইতে তাহার সার্টিফিকেট আনিয়া ঘাটঘরে দর্শাইবে । নতুষা মাশুল 
আদায় করিয়া ঘাটের ভাটিতে জিনিষ: নিবে। 

অবগতি এবং যথারীতি কাধ্যে পরিণতির বাসনায় প্রতিলিপি প্রতি বিভাগে পাঠান যাক্ম। ইতি, সন 
১৩০১ ব্রিং, ৫ই বৈশাখ। 

5, 0 83956 

দেওলান 

স৯৬ 



কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ও বন 

নিদর্শন-৮ 

হম্তীদস্ত রাজস্ব সম্পকে 

রাজধানী-আগরতলা 
রাজস্ব বিভাগ 

1৮, ২, 7২৪৬ চু, 2. 1000 ৬21110211 

কাধ্যাধ্যক্ষ 

সারকিউলার নং ৬৭ 

জানা যায় গত ঘৎসরে যে পরিমাণ হস্তিদত্ত ট্রেজারীসমূহে দাখিল হইয়াছে পৃবর্ব পৃবর্ব বর্ষের তুলনায় 
তাহা অতি সামান্য। হম্ীদন্ত রাজস্ব সংক্রান্ত আয়ের অন্যতর প্রশস্ত উপায়। এই আয়ের খব্বতা, নিতান্তই 
অপ্রীতিকর এবং সরকারী ক্ষতিজনক। বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক এবং তৎসংস্ম্ট পুলিশ কম্্মচারীগণের 
এ বিষয়ে উপযুক্ত তত্বাবধানের শিথিলতা ও কর্তব্য কার্যের অমনোযোগিতাই এতৎ সংক্রান্ত আয় হাসের মূল 
কারণ বলিয়া অনৃভূত হয়। বিঝাড়ার প্রতি উপযুক্ত অনুসন্ধান ও দৃষ্টি থাকিলে এই সকল মূল্যবান ও 
প্রয়োজনীয় বস্তু এরূপ অপহাত হইয়া সরকারের ক্ষতির ঝারণ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। ভবিষ্যতে 
এরূপ না হয় সব্বতোভাবে তাহার চেষ্টা ও উপায় অবলঘিত হওয়া আবশ্যক। 

অতএব আদেশ 

পুলিশ কম্্মচারী ও পার্বত্য প্রজারদিগকে উপযুক্ত শাসন করিয়া যাহাতে কোন প্রকার বিঝড়া নামিতে 
না পারে তত্প্রতি দৃষ্টি রাখা বিভাগীয় কার্যকারকগণের কর্তৃব্য। অতঃপর হত্ীদত্ত দাখিলকারক অখবা বিঝাড়া 
ধৃতকারিগণকে তাহাদের উৎসাহ বর্ধনার্থ দত্তের পরিমাণানুসারে সের প্রতি 8. আনা করিয়া পুরস্কার সরকার 
হইতে দেওয়ার নিয়ম করা যায়। এ বিষয় সাধারণ্যে ঘোষণা দ্বারা প্রচার করা যায়। স্বেচ্ছাপৃবর্বক হস্তীদন্ত 
আহরণকারী এবং বিঝাড়া ধৃত ও অনুসন্ধানকারীদিগের পুরস্কারের বিধান ভিন্ন রাজস্ব বিভাগের ১২৯৭ শ্রিং 
সনের ওরা অগ্রহায়ণ তারিখের ৮৮ নং নিয়মাবলীর অন্য সমস্ত বিধান প্রবল থাকিবে । ট্রেজুরীতে দত্ত দাখিল 
হইলে নিশ্নলিখিত ফরম পূর্ণ করিয়া রাজস্ব বিভাগে প্রেরণ করা বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকগণের কর্তব্য 
হইবে। ইতি ১৩০২ সন ভ্রিপুরা তারিখ ২০শে পৌষ। 

১ ২ ৩ ৪ ঠে ৬ 

ক্রমিক নম্বর দাখিলকারকের নাম-ধাম দাখিলের দাখিলী যত টাকা পূরস্কার মন্তব্য 
তারিখ দত্তের ওজন দেওয়া হইল 

২৯৭ 



রাজগী ভ্রিপুরার সরকারী বাংলা 

আশী তোলা ওজনের দেরের বাটখারা দ্বারা তিল কাপাসস ওজন হওয়া সম্পকে 

রাজধানী--আগরত 
রাজস্ব বিভাগ 

২, 17,706 ৬2া্া।ঞা 
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সারকিউলার নং ৮৪ 

এ অফিসের ১৩০১ ভ্ত্রং সনের ২০শে আযাটের ২২ নং ও ওরা পৌষ তারিখের 8৪ নং ও ৩ মাছে 
৪৯ নং মেমো দ্বারা স্বাধীন রাজ্যের সব্বন্রই ৮০ আশি তোলা ওজনের সের হিসাবে নিদ্দিষ্ট লোহার বাটখ৷ 
দ্বারা তিল কার্পাসাদির পরিমাপ করার বিধান করা গিয়াছিল। এইক্ষণ জানা যায় কোন কোন সবডিভিস 
এরূপ লোহার বাটখারা ব্যবহাত না হইয়া কার্পাসাদি খাচির মধ্যে ভরিয়া |. অর্থমণ কি &. ত্রিশ সের পরিমাে 
একটি (সির) ওজনী প্রস্ততক্রমে পরিমাপ করা হয়। ইহা রীতিবিরুদ্ধ ও সরকারী মাল পরিশুদরূপে পরিম 
হওয়ার পক্ষে অন্তরায়জনক । এই প্রথা রহিত হওয়া একান্ত বিধেয় । অত এব-- 

আদেশ 

'  প্রব্ব প্রচারিত মেমো সমহের লিখিত ৮০ তোলা ওজনের সেরের হিসাব নিদ্দিষ্ট লোহার বাট' 
দ্বারা তিল কার্পাসার্দির পরিমাপ করিতে হইবে । কাপ্পাসাদি খাচাসহ ওজন করিতে হইলে বড় খাচার 
/২ সের ও মধ্যম খাচার প্রতি /১।০ সের এবং ছোট খাচার প্রতি /১ সের বাদ দিয়া সারা ওজন ধ 
যাইবে । ভবিষ্যতে এই নিয়ম লঙ্ঘন করিলে ভ্রটিকারীর প্রতি কঠিন দণ্ডাদেশ দেওয়া যাইবে । অবগতি 
আচরণার্থ ইহার এক এক খণ্ড প্রতিলিপি বিভাগসমূহে প্রেরিত হয় এবং প্রত্যেক বিভাগের জন্য উপযূত্ রব 
লোহার বাটখারা খরিদ করা হয়। ইতি সন ১৩০২ ভ্িং ১৭ই মাঘ। 

নিদর্শন--১০ 
কৃষি ও শিল্প বিভাগের প্রবর্তন 

শ্রীহরি 

[ি. 1. 1060 738111001 

মেমো নং ৬৩ 

তি 

যেহেতু এতৎরাজ্যে কৃষি, শিল্প ইত্যাদির বর্তমান অবস্থা সন্তোষজনক নহে, এবং যাহাতে তাহার উন্না 
হইতে পারে, সরকার পক্ষ হইতে তাহার যত্র করা এপক্ষের অভিপ্রেত এবং এ সমস্ত কার্যের আঞ্জাম জন্য$ 
একটি স্বতন্ত্র বিভাগ স্থাপন করিয়া জনৈক কার্যকারকের হস্তে তাহার ভার অর্পণ করা আবশ্যক, অতএব 

আদেশ-- 

এরাজ্যের কৃষি ও শিল্প ইত্যাদির উনতিকল্পে উপযুক্ত চেম্টা ও উদ্যোগ করার উদ্দেশ্যে কৃষি বিভা 

*২৯৮ 



কৃষি, শিল্প, বাবসা ও বন 

নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ স্থাপন করা যায় এবং শ্রীযূত বাবু বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি.এ, হস্তে উক্ত বিভাগের 
ভার অপিত হয়। অদ্য তারিখের ৬৭ নং হুকুম লিখিত বগর্পাসের ফালির কর হইতে আপাততঃ এই বিভাগের 
ব্যয় নিবর্বাহ হইবে। অবগতি ও আচরণাথ' ইহার প্রতিলিপি সংসৃষ্ট কার্যকারকগণ নিকটে প্রেরিত হয়। ইতি 
সন ১৩০৭ ভ্ত্রিং তাং ২৮শে ভাদ্র। 

নিদর্শন--১১ 

ভিন্ন রাজ্যবাসী দুগ্ধ ব্যবসায়ীগণের পক্ষে পারমিট বা “উজান টোকা” গ্রহণ সম্বন্ধে 

ঘোষণা ও বিক্তাপন 

বিজাপন 

ভিন রাজ্যস্থিত যে সকল গোয়াল এরাজ্য হইতে দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া রাজ্যান্তরিত করে, অথবা কারবার 
চালায়, তাহাদের উজান টোকা গ্রহণ করার প্রথা অন্যান্য বিভাগে প্রচলিত আছে। জানা যায়, এ বিভাগে তদ্দূপ গোয়ালগণ উজান টোকা গ্রহণ বরে না, ইহা দ্বারা শ্রীশ্রীযৃত সরকারের ক্ষতি ঘটিতেছে। অতএব বর্তমান 
সময়ে যে সকল গোয়াল উজান টোকা গ্রহণ ব্যতীত উক্তরূপ দুগ্ধ সংগ্রহ করিতেছে অথবা কারবার চালাইতেছে, 
তাহা যথারীতি উজান টেবেঙ্গ গ্রহণ না ঝরা পর্যন্ত এরাজ্যে কারবার চালাইতে পারিবে না, ইতি। জন ১৩১৩ ব্রিং, 
তাং ৭ই অগ্রহায়ণ । 

. 0. 571 
বালেকটর-কৈলাসহর বিভাগ 

নিদশন--১২ 

বনকর মহাল ইজাব্নৰা বন্দোবস্ত স্গন্থো 

ঘোষণা ও বিজাপন 

বিজ্ঞাপন 

নর অতি রি বাধারএগকে জানান ধাইতেছে যে, এরাজ্যের কৈলাসহর বিভাগের এলাবাধীন মনু ন 
মং ৩৫,৭০০, টঠীকণ ত _এটিগাড়ী এবং ফৌতিরোক মহাল যাহা লাট মন্ নদী নামে অভিহিত হইয়া 
১৩১৮ শ্রিং সনের :  এমায় ইজারা বন্দোবস্ত ছিল, উত্ত* মহাল আগামী ১৩১৪ ভ্তিং সনের ১লা বৈশাখ 
২৫শে চৈ্র র হস্+ ০০শে চৈত্র পর্য্যন্ত ৫ পাঁচ বৎসর ম্যাদে ইজারা বন্দোবস্ত সম্পাদনের অভিপ্রায়ে | 

ঘটিবগর সময়: এ ”'তিবার ডাকের দিন ধার্য করা গেল। বন্দোবস্ত গ্রহণেচ্ছ. ব্যক্তিগণ এঁ তারিখে রি 

ডাক সর্বো'্ট ১. আফিসে স্বয়ং বা ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিনিধি দ্বারা উপস্থিত হইয়া মহাল ডাক করিবে। 
হয়ত তাহার সহিত ইচ্ছাক্র মাতব্বরী স্বরাপ বাধিক জমার & এক চতুর্থাংশ পরিমাণ ট 

তারিরা ১৩১৩ তারিখ ১০৯ , যা লইয়া নিয়মিত সর্তে ইজারা বন্দোবস্ত সম্পাদন করা যাইবে, ইতি সন 

ঢ. 0. 315৬/১৩ 

নায়েব দেওয়ান 

২৯৯ 



রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 

নিদর্শন--১৩ 

কার্পাস উৎপাদন ব্বদ্ধি সম্বন্ধে কর্তব্য 

রাজস্ব ও সাধারণ 

১৩১৩ ভ্ত্রিংং তাং ২৭শে চৈত্র, সারকলার নং ১৫--নানা কারণে ভারতবর্ষে উৎপন্ন কার্পাস অধিক 
পরিমাণে বিলাতে রপ্তানী হইতেছে, এবং তদ্দরুন কার্পাসের দরও বুদ্ধি হইয়াছে । আগামী বর্ষে আরও উচ্চদরে 
কার্পাস বিক্রয় হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। সৃতরাং ইহা পাব্বত্য প্রজাগণের পক্ষে বিশেষ লাভজনক হইবে 
সন্দেহ নাই। প্রজাগণ এবার যাহাতে অধিক পরিমাণে কার্পাস উৎপন করে, তৎপক্ষে তাহাদিগকে উৎসাহ ও 
উপদেশ প্রদান করা সঙ্গত। পাড়ার চৌধুরিগণকে বিভাগীয় আফিসে অথবা থানায় আনিয়া তাহাদিগকে সকল 
বিষয় ভালরকম বঝাইয়া দেওয়া এবং প্রত্যেক বাজারে ঢোল সহরত দ্বারা এ বিষয় প্রচার করা কত্তব্য। 
বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক ও পূলিশ কঙ্্মচারিগণ তাহা করিবেন। , 

৮. 0. 7২৭ 
রেভিনিউ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট 

নিদর্শন--১৪ কষি-শিল্প প্রদর্শনী 

ঘোষণা ও বিজ্ঞাপন | 

বিজাপন 

আগরতলায় কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী 

ইতিপবের্ব “শিল্প ও উদ্যোগজাত দ্রব্যের” একটি প্রদর্শনী খোলার প্রস্তাবনা করা হইয়াছিল। এ উপলক্ষে 
আগরতল৷ লাইব্রেরীতে একটি সাধারণ সভা আহান করা হয়। তাহাভে নিস্নলিখিত প্রজ্ঞ।বনা ধার্য হইয়াছে । 

১। আগামী বসন্ত উৎসব সময়ে এই প্রদর্শবী খোলা হইবে। 

২। “শিল্প ও উদ্যান দ্রব্যের” পরিবর্তে “শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনী” এই মেলার নামকরণ হইল। কৃষি 
বিষয়ক দ্রব্যাদিও ইহাতে প্রদশিত হইবে। 

৩। নিম্নলিখিতরূপে একটি কার্য নির্বাহক সভা গঠিত হইল। 

সভাপতি-- শ্রীলশ্রীযৃত যুবরাজ বাহাদুর । 1 
সদস্য-- শ্রীলশ্রীযৃত রাজকুমার মহেন্দ্রচন্দ্র দেববশরমা । 

শ্রীলশ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববশ্া। ূ 
শ্রীযৃত কর্ণেল মহিমচন্দ্র দেববশ্া। 

, বাব মোক্ষদাকমার বস। | অন্যন ৪জন সদস্য উপস্থিত 
০ চন্্রকাস্ত বসু। রা সভার কার্য্য চলিতে 

৮» * কৈলাসচন্দ্র বিশ্বাস। 2 
»  অসিতচন্দ্র চৌধুরী। 

সম্পাদক-- শ্রীলত্রীযূত রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববশমা। 
বোষাধ্যক্ষ-শ্রীযুত মোক্ষাদাক্মার বসু। ্ 
বিস্তারিত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে। 

আগরতলা, শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর দেববম্মী, 
১৩১৪ ভ্ত্রিং, ১৬ই ভান্র। সম্পাদক 

৬ ঠা 

৩০০ 



কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ও বন 

নিদর্শন--১৫ 

তিল কাপানসের মাশুল ধার্য সম্পকে 

রাজস্ব ও সাধারণ 

শেমোরেগাম নং ১৯ 

তিল কার্পাসের মাশুলের হিসাব করিবার সময় এই তালিকার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 

মালের হার 

(তিল কার্পাস সধ্ন্ধীয় ১৩০৪ ন্ত্িং সনের ১ নং 
নিয়মাবলীর ৬০ ধারা দ্রষ্টব্য |) 

তিল প্রতিমণ--_----- ১14০ 
কাপাস প্রতিমণ--------- ১৮০ 

রুই প্রতিমণ--_---- - 81%০ 

ফালির১৮ ওজন বাদের হার 
(১৩০৫ ভ্রিং সনের ১৩ই ফাল্গুন তারিখের ৪৩ নং 
সারকুলার দ্রস্টব্য ।) 

বড়ফালি---------- /৩110 
মধ্যম ফালি---------- 4৯০ 
ছোট ফালি--------- /১19 

কার্পাস বা রুইয়ের ।৫ সের হইতে ॥৫ সের পর্যন্ত ওজনের ফালি ছোট, ॥৬ সের হইতে 5৯ দের 
পর্য্যন্ত ওজনের ফালি মধ্যম এবং ১/০ মণ হইতে তদৃদ্ধ ওজনের ফালি বড় বলিয়া ধরিতে হইবে । 1৫ সেরের 
ন্যন ওজনের ফালির জন্য কিছুই বাদ দেওয়া সঙ্গত হইবে না, ইতি। সন ১৩১৪ ভ্ত্রিং, তাং ১১ই পৌষ। 

1৯, (০ 1২৯ 

রেভিনিউ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট। 

৩০ 



রি 

বদর্শন--১৬ 

রাজগী ভ্রিপুরার সরকারী বাংলা 

রাজ্যে ব্ম্টিপাতের পরিমাণ (১৩১৪ ভ্রিপুরাব্দ) 

বর্তমান বর্ষের শ্রাবণ মাসে যে বিভাগে যে পরিমাণ রুম্টিপাত হইয়ছে এবং বৈশাখ হইতে শ্রাবণ 
বাস পর্য্যন্ত সময় মধ্যে যে বিভাগে যে পরিমাণ বুন্টিপাত হইয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে প্রদান 
ঢরা গেল ৪-- 

শ্রাবণ মাসের বরম্টিপাতের বৈশাখ হইতে শ্রাবণ পয্যন্ত 
পরিমাণ ফি) রন্টিপাতের পরিমাণ হিঃ) 

কমিক বিভাগের নাম টাটা টাটা টাটা? , মন্তব্য 
বর বর্তমান বিগত বিগত বর্তমান বিগত বিগত 

বযের বর্ষের বষের বর্ষের বর্ষের বর্ষের 
ফলাফল ফলাফল তুলনায় ফল ফল তুলনায় 

যত বেশী যত বেশী 
বাকম বা কম 

১। সর্দর বিভাগ ১০৯৩ ১৩৬৩ - ২৭০ ৪২৫৪8 0 0 বিগত বর্ষের মোট 
বজ্টিপাতের পরিমাণ 
পাওয়া যায় নাই। 

২। কৈলাসহর ১৫.৭১  ১৫.৭৯ - ০.৮ ৭৫.০১ ৫০৮০২ -1১৬.৯৯ এ 

৩। সোনামুড়া ১৩.৪০ ১১:৫৪ 4 &.৩৫৪ ৪৩.৪৮ 0 0 এঁ 

৪। বিলনীয়া ৫.৭ ৫৮.১০ - ৫২.৩৫ ৯.৮১ ৫৪৮.১০ ৪৮.২৯ 

৫$। খোয়াই ১০.৪৩ ১২৪৩ -₹ ২ ৫০.৬৮ ০ ০ এ 

৬। ধম্মনগর ১১.০২ ১৫.৭৪ - ৪.৭২ ৫৭.৩৩ 0 0 এ 

৭। উদগ্নপুর ২.২৬ ০.৭ -২.২৯ ২৮২৪ 0 ০ এ 

বিগত বষের তুলনায় বৃদ্ধির অঙ্কে 7 যোগ চিহ, ও কামর অঙ্কে - বিয়োগ চিহ দেওয়া হইল। 

৩০২ 

এ উল ২: 

রেভিনিউ স্পারিন্টে্ডেল্ট 



কষি, শিল্প, ব্যবসা ও বন 

নিদর্শন--১৭ 

সরকারী কৃষিক্ষেত্রে রেশমের সূতা প্রস্তত ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার বৃত্তি 

ঘোষণা ও বিজাপন 

বিজাপন 

খপ 

এতদ্বারা সব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে 0 যে, এরাজ্যের কাশীপুর আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে রেশমের সুতা 
প্রস্তুত ও দেশীয় এবং উন্নত প্রণালীর ফ্মাই সাট্রেল তাঁতে নানাবিধ বস্ত্র বয়ন প্রণালী শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত 
করা হইয়াছে। শিক্ষাথিগণের যোগ্যতা দেখিয়া তাহাদিগের কয়েক জনকে মাসিক ৫. পাঁচ টাকা হারে বৃত্তি 
দেওয়া যাইবে । এবং শিক্ষাথিগণের বাসোপযোগী গৃহও সরকার হইতে দেওয়া হইবে । শিক্ষার্থিগণের কার্য্য 
।শিক্ষান্তে অন্যন দুই বৎসরকাল উপযুক্ততা অনুসারে মাসিক ১৫।২০ টাকা বেতনে এ সরকারে কাধ্য করিতে 
হইবে। এই মশ্রমমে এক একখানা একরারনামা দাখিল করিতে হইবে। এ রাজ্যবাসী বিশেষতঃ ঠাকর বালকগণের 

৷ আবেদন সমধিক আদরনীয় হইবে। কার্য্য শিক্ষাথিগণের আগামী ১৫ই পৌষের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট 
আবেদন করিতে হইবে। ইতি । সন ১৩১৫ ন্ত্রিং, তাং ২৯শে অগ্রহায়ণ। 

0. . 130991: 

ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক, 
মন্ত্রী আফিস--কৃষি বিভাগ, 

আগরতলা 

নিদশন--১৮ 

গণ্ডার শিকার নিষিদ্ধকরণ 

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ 

১৩১৫ ভ্ত্ং, তাং ২৮শে আহম্থিন, সারকুল।র নং ১৬ হস্তীর ন্যায় গণ্ডার শিকার নিষিদ্ধ কি না এ বিষয়ে 
উদয়পুর আফিস হইতে প্রশ্ন উ্থাপিত হওয়ায় অনুসন্ধানে জানা গিয্লাছে যে, এরাজ্যের পাব্বত্য প্রদেশে বেন 
কোন স্থানে সময় সময় গণ্ডার দুষ্ট হইয়া থাকে এবং গণ্ডারের সংখ্যাও অতি অল্প। আরও জানা গিয়াছে যে, 
গণ্ডার লোকালয়ের নিকটে না থাকিয়া গভীর অরণ্যে বাস করে। এমতাবস্থায় এবং গণ্ডারের চম্্ম ও খড়গ 
মূল্যবান বস্ত বিধায় আত্মরক্ষার নিমিত্ত ব্যতীত গণ্ডার বধ করা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত; কিন্তু এ বিষয়ে কোন 

; নিষেধ বিধি থাকা প্রকাশ পায় না। অতএব এতদ্বারা 

আদেশ হইল যে, 

আত্মরক্ষার নিমিত্ত ব্যতীত কেহ এরাজ্যে গণ্ডার বধ না করে; করিলে দণ্ডনীয় হইবে । এই আদেশ 
যথারীতি ঘোষণা দ্বারা থানা ও ফাঁড়িসমূহের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকগণের যোগে সব্বসাধারণকে জানাইয়া 
দেওয়ার বাসনায় ইহার এক এক খণ্ড প্রতিলিপি বিভাগীয় আফিসসমূহে প্রেরিত হয়, ইতি। 

[0. £₹. 104৯৩ 

মন্ত্রী 

৩০৩ 



রাজগী শ্রিপূরার সরকারী বাংলা 

নিদ্শন--১৯ 

ফসলের অজন্মাহেতু খাদ্য পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পকে 

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ 

১৩১৫ ভ্লিং, তাং ৯ই ফাল্গুন, অর্ডার নং ১১--এরাজ্যে এবার ধান্য ফসল উপযুক্ঞ পরিমাণে উৎপন্ন 
হয় নাই, পরন্ত ভিন্ন রাজ্যেরও অনেক স্থানে অজল্মা হেতু ইতিমধ্যেই ধান্য-চাউলের দর অত্যধিক রদ্ধি 
হইয়াছে। সম্প্রতি এখানেও টাকায় ৭৮ সের দরে চাউল বিক্রয় হইতেছে। এ রাজ্যের প্রজাগণের মধ্যে যাহাতে 
অন্নরুষ্ট উপাস্থত না হয়, তত্প্রতিকারক-্ন যথোচিত বন্দোবস্তের অনুষ্ঠান করা যাইতেছে । তদুপলক্ষে এ রাজ্যের 
প্রধান প্রধান বাজারের এবং পাশ্ববস্তী ব্রিনীশ এলাকারও এ সরকারী জমিদারীর অন্তর্গত ও সন্নিহিত) প্রধান 
প্রধান বাজারের চাউলের দর প্রতি নিয়ত অবগত হওয়া প্রয়োজন। অতএব অন্যরূপ আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত 
এ রাজ্যের বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকগণ এবং জমিদারী বিভাগের সব্ম্যানেজারগণ আপন আপন এল।কার ও 
তৎপাশ্ববর্তী প্রধান প্রধান বাজারের চাউলের সব্রোচ্চ ও সব্বনিম্ন দর প্রতি মঙ্গলবার এক এক খণ্ড কার্ড 
দ্বারা-এ আফিসে রিপোর্ট করিবেন । 

[ং. 0174৮772২18], 

মন্ত্রী 

নিদর্শন--২০ 

খুকি বনপথে বনকর মহালের পারমিট সম্বন্ধে 

১৩২২ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ২৮শে চৈন্র 

সারকুলার নং ৩৬--খুক্ষি* বনকর মহালের পারমিটের যে ফরম প্রচলিত আছে, তাহা জাল হওয়া প্রকাশ 
পাওয়ায় উত্ত ফরমের পরিবর্তে নিশ্নলিখিতরূপ ফরম প্রচলন করা যাইতেছে । আগামী বৈশাখ মাস হইতে 
নব প্রচলিত ফরমে এই সারক্লারের বিধানানুসারে পারমিট প্রদান করিতে হইবে। 

১। পারমিটের ফরম 

১। জলপথে বনজবস্ত সংগ্রহ জন্য পবর্বতে উঠিবার অনুমতি পাইবার নিমিত্ত বনজবস্ত সম্বন্ধীয় আইনের 
১১ ধারার বিধানানুসারে এক আন মূল্যের যে পারমিট প্রদান করা হয় তাহা ব্যতীত মাসিক, ভ্রেমাসিক, 
যাণনাসিক, বাষিক পারমিটের ফরমে প্রথমে নিশ্নে অঙ্কিত গ্রাউন্ড ব্লকটি ছাপা করিয়া তাহার উপর পারমিটের 
ফরম ছাপা করা হইবে। 

স্বাধীন ব্রিপুরা 
ফরেম্ট পারমিট 

*স্থলপথে বনজবস্তু রপ্তানীর মহাল। 

৩০৪ 



কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ও বন 

২। এক আনার পারমিট ঃ-এই শ্রেণীর পারমিটের ফরম বাদামি বালি কাগজে ছাপা হইবে । এবং 
ফরম আফিস হইতে তাহার বহি বাঁধাইয়া প্রত্যেক পত্রের নিশ্নভাগে মেসিনের ইংরেজী অক্ষরে সাধারণ নম্বর 
দেওয়া হইবে। ফরম আফিস হইতে বর্ষমধ্যে এই জাতীয় যত ফরম বাহির হইবে তাহার এক ক্রমিক নশ্বর 
চলিবে। এবং ফরমের শিরোভাগে যে নম্বরের স্থান আছে, পারমিট বিলির সময় প্রত্যেক পারমিটদাতার সেরেস্তার 
এই জাতীয় পারমিটের বাষিক ক্রমিক নম্বর এ স্থানে লিপি করিতে হইবে। 

৩। মাসিক পারমিট £ঃ--এই জাতীয় পারমিটের ফরম গপাটল 0১170) বর্ণের কাগজে লাল কালীর 
দ্বারা গ্রাউও ব্লক ছাপাইয়া তাহার উপর কাল কালীর দ্বারা পারমিটের ফরম ছাপা করা হইবে। এবং এই 
ফরমের নিম্নভাগে মেসিনের ইংরেজী অক্ষর দ্বারা ফর্ম আফিস হইতে দ্বিতীয় দফার বিধানানূসারে সাধারণ 
নম্বর দেওয়া হইবে। ফরমের শিরোভাগে পারমিটদাতাগণ আপন আপন সেরেস্তার এতজ্জাতীয় ফরমের ক্রমিক 
নম্ঘর প্রদান করিবে। 

৪। ব্রেমাসিক পারমিট +--এই শ্রেণীর পারমিটের ফরম সবুজ (01901) বর্ণের কাগজে সবুজ কালীর 
ব্ারা গ্রাউন্ড ছাপাইয়া তাহার উপর কাল কালীর দ্বারা পারমিটের ফরম ছাপা করা হইবে। এই পারমিটের 
সাধারণ নম্বর এবং পারমিটদাতাগণের সেরেস্তার ক্রমিক নম্বর দ্বিতীয় দফার নিগ্নমানুসারে প্রদন করিতে হইবে। 

৫। ষান্মাসিক পারমিট +ঃ-এই পারমিটের ফরম লালের আভাযুক্ত হরিদ্রা (%1170।) বর্ণের কাগজে 
হরিদ্রা বর্ণের ঝলী দ্বারা গ্রাউণ্ড ছাপাইয়া তাহার উপর কাল কালীর দ্বারা পারমিটের ফরম ছাপা করা হইবে। 
ইহার সাধারণ নম্বর এবং পারমিটদাতাগণের সেরেস্তার ক্রমিক নগর দ্বিতীয় দফার নিয়মে চলিবে। 

৬। বাষিক পারমিট ঃ--এতজ্ভাতীয় পারমিটের ফরম কৃসুমাভ (0০110) বর্ণের কাগজে লাল কালীর 
দ্বারা গ্রাউও্ ছাপিয়া তাহার উপর কাল কালীর দ্বারা পারুমিটের ফরম ছাপা হইবে । এবং ইহার সাধারণ 
নম্র ও পারমিটদাতার সেরেস্তার ক্রমিক নম্বর দ্বিতীয় দফার নিয়মে পরিচালিত হইবে। 

৭। ফরম আফিস হইতে প্রতেযক জাতীয় ফরমের সাধারণ ক্রমিক নম্বরের শৃঙ্খলা অনুসারে বিভাগীয় 
অফিসসমূহে বহি প্রেরিত হইবে। এবং বিভাগীয় অফিসসমূহ হইতেও নম্বরের ক্রমানুসারে তাহা বিলি করা 
হইবে। 

নিদশন-”২১ 

চা-কৃষির ভূমি বন্দোবস্ত সম্বন্ধে নিয়মাবলী এবং জ্ঞাতব্য বিবরণ 

ত্রিপুরা রাজ্যে 

চা বাগান প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ভূমির বন্দোবস্ত গ্রহণ 

এবং 

ভূমি ও প্রাকৃতিক অবস্থা সম্বন্ধীয় জাতব্য বিবরণ। 

১৩২৭ শ্রিপুরাব্দ 

৩০৫ 



রাজগী ভ্্রিপুরার সরকারী বাংলা 

স্বাধীন ভ্রিপুরা 
রাজধানী আগরতলা 

চিফ দেওয়ান আফিস- রাজস্ব বিভাগ 

চা-কষির নিমিত্ত ভূমি বন্দোবস্ত সন্বন্ধীয় নিয়মাবলী 

ত্রিপুরা রাজ্যে চা-কষির চাষ পরিচালন সম্বন্ধে দরবার কতক নিশ্নলিখিত নিয়মাবলী মঞ্জর হইয়াছে +- 

কে) রাজস্থ* ভূমির প্রকৃতি এবং সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, দ্রোণ প্রতি ৬ টাকা হইতে ১০ টাকা 
পর্য্যন্ত রাজস্ব অবধারণ করা হইবে। 

(খ)ট নজর ;ঃ-এক বৎসরের রাজস্ব পরিমাণ টাকা নজরস্বরাপ প্রদান করিতে হইবে। 

গে) শুল্ক ;-কলিকাতার নীলামীমুল্যের বাজার দরের উপর শতকরা ২।॥. টাকা রপ্তানী শুলক প্রদান 
করিতে হইবে। 

(ঘ) ২০ বৎসর ম্যাদে বন্দোবস্ত প্রদান করা হইবে, তন্মধ্যে প্রথম তিন বৎসর মিনাহ প্রদান করা 
যাইবে । প্রতি ২০ বৎসরান্তে পর্ব মুদ্দতের জমার উপর' টাকা প্রতি %. আনা ব্দ্ধি জমা প্রদান করিতে সম্মত 
হইলে, পুনবর্বার ২০ বৎসর ম্যাদে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। এবিধ পুনবর্বন্দোবস্তগ্রহণ, বন্দোবস্ত গ্রহীতার 
ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। 

ডে) যে সকল ব্যতি, তালুক বা জমিদারী স্বত্বে বর্তমান সময়ে ভূমির অধিকারী, এই নিয়মাবলীর 
রাজস্ব অবধারণ সম্বন্ধীয় বিধান তাঁহাদের প্রতি প্রযোজ্য হইবে না, কিন্তু খে) ও (গ) দফা অনুসারে নজর 
ও শুলক দেয় হইবে। 

শ্রীকালীপ্রসম্ন সেনগুপ্ত, শ্রীপ্রসন্নকৃমার দাসগুপ্ত, 
সেরেম্তাদার। চিফ দেওয়ান। 

২৩-৭-২৬ ভ্ত্রিং 

স্বাধীন ভ্রিপূরা 
রাজধান্নী আগরতলা, 

চিফ দেওয়ান আফিস- রাজস্ব বিভাগ 

চা-কষি উতৎপাদনর্থ ভূমি বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় পার্টা ও কবুলিয়তের নিমিত্ত 
নিদ্ধারিত সর্ত * ঠা 

ত্রিপুরা রাজ্যে চা-ক্ষি উৎপাদনার্থ যে সকল ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়, তাহার পাটা কবুলিয়তের 
নিমিস্ত নিম্নোজ সর্ত নিঙ্ধারণ করা হইয়াছে। বন্দোবস্তগ্রহীতা উক্ত সর্তযুক্ত কবুলিয়ত দাখিল করিয়া পাট্টা 
গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবে । 

৩০৬ 



কাষ, শিল্প, ব্যবসা ও বন 
এরি 

সন্ত 

১। বন্দোবস্তকৃত ভূমি আবাদ করিবার নিমিত্ত বন্দোবস্তের সময় হইভে ও তিন বৎসর মিনাহ মদত 
প্রদান করা হইবে। 

২। বন্দোবস্তপ্রহীতার ব্যয়ে, সরকারী আমীন দ্বারা চৌহু দ্দির অন্তর্গত ভূমি জরিপ হইয়া যে পরিমাণ 
ভূমি সাব্যস্ত হইবে, তাহার দ্রোণ প্রতি ভেমির প্রকৃতি এবং সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া) ৬. ছয় টাকা হইতে 
১০, দশ টাকা পর্য্যন্ত রাজস্ব এবং রাজস্থের তোলা প্রতি /. এক আনা হারে পথকর নির্ারিত কিস্তি অনুসারে 
সংসুষ্ট ট্রেজুরীতে দাখিল করিতে হইবে। 

৩। কিস্তি খেলাপ করিলে, শতকরা মাসিক ১. এক টাকা হারে কিস্তি খেলাপি সুদ প্রদান করিতে 
হইবে। এ 

৪। রুপ্তানীকৃত চা-য়ের নিমিত্ত কলিকাতার নীল।মী মুল্যের উপর শতকরা ২।॥- আড়াই টাকা হিসাবে 
রপ্তানী শুল্ক প্রদান করিতে বন্দোবস্তগ্রহীতা বাধ্য থাকিবে। 

৫। বন্দোবস্তের ম্যাদ বন্দোবস্তের সময় হইতে ২০ বিশ বৎসর কাল প্রবল গণ্য হইবে । এ ম্যাদ 
অতীতে এবং তৎপর প্রতি ২০ বৎসর অন্তে, তৎপৃরব্ব মুদ্দতের জমার উপর প্রতি টাকায় %. আনা হারে 
বুদ্ধি জমা এবং /. এক আনা হারে পথকর প্রদান করিতে সম্মত হইলে, পুনব্বার ২০ বৎসর ম্যাদে বন্দোবস্ত 
দেওয়া যাইবে। এবস্িধ পনব্বন্দোবস্ত গ্রহণ, বন্দোবস্তগ্রহীতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে, কিন্তু তদ্দপ 
৬ গ্রহণ না করিলে ভূমি নিরাপত্িতে খাস দখলে ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং তাহা অন্যন্ত্র পত্তন করা 
যাইবে । 

৬। রাজস্ব পরিশোধ পক্ষে রুটি বা শৈথিল্য করিলে বর্তঘান প্রচলিত আইন ও ভবিষ্যতে রাজস্ব আদায় 
সম্বন্ধে যে কোন আইন প্রচলন হইবে, তদনুসারে বন্দোবস্তের অন্তর্গত ভূমি রীতিমত নীল।ম দ্বারা তাহা আদায় 
করিয়া লওয়া যাইবে এবং বাকীগড়া ভূমি দ্বারা সম্যক দাবি আদায় না হইলে, বন্দোবস্তগ্রহীতার স্থনামী 
বিনামি অন্যান্য স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক নীলাম দ্বারা বাকী রাজস্ব ইত্যাদি সরকারী প্রাপ্য আদায় করা 
যাইতে পারিবে । 

৭। প্রতিবার বন্দোবস্তের ম্যাদ অতীতে পুনব্বন্দোবস্ত সময়ে চৌহুদ্দির অন্তত ভূমি বন্দোবস্তগ্রহীতার 
ব্যয়ে জরিপ করান হইবে । *সরকারের প্রয়োজনে সরকারী ব্যয়ে বন্দোবস্তের ম্যাদ মধ্যেও জরিপ হইতে পারিবে। 
জরিপে চৌহুদ্দি মধ্যে জমির পরিমাণ হ্রাস বা রৃদ্ধি হইলে নিদ্ধারিত নিরেখে তদনুসারে জমা শ্রাস বা বৃদ্ধি 
হইবে এবং বৃদ্ধি ভূমির নিমিত্ত নিদ্ধীরিত হারে (এক বৎসরের জমা পরিমাণ) নজর প্রদান করিতে হইবে। 

৮। বন্দোবস্তের অন্তর্গত চৌহুদ্দির বাহিরে পৃব্বোভ্তূপ প্রচলিত নলে জরিপ তদন্তমূলে খাসের ভূমি 
বন্দোবস্তগ্রহীতার দখলে থাকা সাবস্ত্য হইলে, এ অতিরিভ্ত দখলীয় ভূমি দখলকালের ওয়াশীলতসহ খাস 
দখলে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য থাকিবে। 

৯। বন্দোবস্তকৃত ভূমির সীমানা সরহদ্দ বহাল রাখিতে গএ্রবং সরকারে যখন ঘে কাগজ তলব ও 
দাখিল করিতে আদেশ হয়, তাহা নিরাপত্তিতে উপযু্ত' সময়ে দাখিল ও তামিল করিতে বন্দোবস্তগ্রহীতা বাধ্য 
থাকিবে। 

১০। চরি, ডাকাইতি, খুন ইত্যাদি পুলিশ ধর্তব্য কোন ওরুতর ঘটনা উপস্থিত হইলে, প্রচলিত আইনমতে 
পুলিশে ও ফৌজদারী আদালতে এতলা দেওয়া বন্দোবস্তগ্রহীতার কর্তব্য হইবে। এতৎসম্ন্ধে ভ্রুটি বা শৈথিল্য 
করিলে তজ্জরন্য জওয়াবদেহি হইতে হইবে। 

১১। বন্দোবস্তগ্রহীতা বন্দোবস্তের অন্তর্গত স্থানে এমারত প্রস্তুত এবং স্থানের উন্নতিকল্পে খনন ভরট 
করিতে পারিবে। ঃ 
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রাজগী ভ্রিপুরার সরকারী বাংলা 

১২। বন্দোবস্তকত ভূমির ফৌত, ফেরার, ধলট, পতিত, লাভ, লোকসান বন্দোবস্তকারীর জেম্বা, সরকারের 
সাহত তদ্বিষয়ে কোনরূপ সম্বন্ধ থাকিবে না। 

১৩। রাজস্ব বিভাগ কিম্বা তাহার স্থলবস্তী আফিসের লিখিত অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত বন্দোবস্তের অন্তর্গত 
ভূমি বা, তাহার কেন অংশ দান, বিক্রয় বা অন্য প্রকারের হস্তান্তর করিতে, অথবা চা-বাগানের অংশীস্বরূপ 
কাহাকেও গ্রহণ করিতে, অথবা চা-বাগান প্রস্তুত জন্য বন্দোবস্তী ভূমি বা তাহার কেন অংশের বন্দোবস্ত 
প্রদান করা যাইতে পারিবে না। 

১৪। বন্দোবস্ত মঞ্জুরের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে চা-বাগানের কার্য আরম্ভ করিতে হইবে। 
তাহা না করিলে বন্দোবস্ত রহিঙনক্রমে ভামি অন্যন্র পত্তন করা যাইতে পারিবে । এরপস্থলে নজর বাবত দাখিলী 
টাকা জব্দ হইবে। 

১৫। প্রধানতঃ চা-বাগান প্রস্তুতের নিমিত্ত ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। ন্যনকন্সে একচতুখাংশ পরিমাণ 
ভূমিতে চা-রোপণ করিয়া, অবশিষ্ট ভূমির কোন কোন অংশে অন্য ,শস্য উৎপাদন সম্বন্ধে সরকার হইতে 
আপত্তি করা হইবে, না। বন্দোবস্তের প্রথম সন হইতে চা-বাগানের কার্যে নিয়োজিত রেজিস্্রীভু্ত প্রত্যেক 
কুলির নিমিভ./. এক ক:ণি পরিমাণ ভূমিতে ধান্য উৎপাদন করা যাইতে পারিবে। 

১৬। বন্দোবস্তের অন্তর্গত ভূমিতে খনিজ পদার্থ, প্রোথিত ধন, বা প্রাচীন কীত্ভি থাকিলে, তাহাতে সব্বতো- 
ভাবে সরকারের অধিকার থাকিবে । বন্দোবস্তের অন্তর্গত স্থানের বলিয়া তত্প্রতি বন্দোবস্তগ্রহীতা দাবি করিতে 
পারিবে না। 

১৭। বনবিভাগের র্ৃক্ষাদি কর্তন ও রপ্তানী বিষয়ক ১৩২৩ সনের নিগ্মাবলী অনুসারে যে ৩১ 
জাতীয় রক্ষ বর্তমান সময়ে নিষিদ্ধ বলিরা পরিগণিত আছে এবং ভবিষ্যতে যাহা নিষিদ্ধ বলিয়া নির্ধারিত 
হইবে, বন্দোবস্তের অন্তর্গত স্থানে তক্ভাতীয় কোন রূক্ষ থাকিলে সংসুল্ট বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কাধ্যকারকের 
লিখিত অনুমতি গ্রহশ এবং নির্ধারিত মূল্য ও শুলকপ্রদান ব্যতীত এ সকল রক্ষ-- বন্দোবস্তগ্রহীতা ,স্বতঃ পরতঃ 
চ্ছেদন, বিক্রয় কিম্বা ব্যবহার করিতে পারিবে না। চা-রৃক্ষে ছায়া প্রদান জন্য এতজ্জাতীয় কোন রৃক্ষ উৎপাদন 
বা তাহা কর্তন ও রপ্তানী করিতে হইলে তৎসম্বন্ধে সরকারের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে । বিনানুমতিতে 
কোনও নিষিন্ধ জাতীয় বক্ষ উৎপাদন করা যাইতে পারিবে না। অন্য বনজবস্ত সম্বন্ধে প্রচলিত রীতি ও নিয়ম 
পালন করিতে বন্দোবস্তকারী বাধ্য থাকিবে। 

প্রত্যেক নিদ্দিষ্ট ব্লক মধ্যে যত নিষিদ্ধ বক্ষ পতিত হইবে, আবাদ আরম্ভ করিবার পূর্বেই তাহার 
মূল্য ও শুল্ক € $৪1080101) 810 1006 ) দাখিল করিতে হইবে। উক্ত ব্লকের ভূমি আবাদ হওয়ার পর 
অন্য ব্লকস্থিত ভূমি আবাদ আরম্ভ করিবার পূর্ব ক্রমে উক্তরাপ টাকা দাখিল করিতে বন্দোবস্তকারী বাধ্য 
থাকিবে। 

১৮। সরকারের এবং সাধারণের ব্যবহারার্থ বন্দোবস্তকৃত সমগ্র ভূমির উত্তর হইতে দক্ষিণ প্রান্ত পথ্যস্ত 
একটি, এবং প্রব্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত একটি গাড়ী চলাচলের উপযুক্ত রাস্তা নিশ্্মাণের স্থান বিনা 
ক্ষতিপূরণে ছাড়িয়া দিতে বন্দোবস্তকারী বাধ্য থাকিবে। এই স্থানের পরিসর বন্দোবস্ত প্রদানকালে সাব্যস্ত করা 
যাইবে। 

১৯। চা-বাগান ও তদন্তর্গত ভূমি সম্বন্ধে বর্তমান সময়ে যে সকল নিয়ম প্রচলিত আছে এবং ভবিষ্যতে 
যে সকল আইন বা নিয়ম প্রচলন হইবে, বন্দোবস্তগ্রহীতা ও তাহার স্থলবস্তীগণ তাহা পালন কক্িতে বাধ্য 
থাকিবে। 

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত, শ্রীবিজয়কুমার সেন, 
সেরেস্তাদার। দেওয়ান । 

৩০৮ 



কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ও বন 

' ভূমির পরিমাণ ফল নির্ধারণ সম্বন্ধীয় তালিকা 

একরকে বিঘা কাঠা কিম্বা দ্রোণ কাণিতে পরিবন্তিত করিলে যে পরিমাণ ভূমি সাব্যস্ত হইবে, তাহার 
তালিকা নিম্নে প্রদান করা হইল +-. 

একর । বিঘা কাঠা। দ্রোণ কাণি। 

১ ৩4।। ৮/২১০1/ 

৮ ৬৮১ ।/ ৮14 

৩ ৯/১।। ৬/২১১। 

৪ ১২৮২ |%১1// 

6 ১৫/২।। ॥ ১২/ 

৬ ১৮/৩ ৮৮/২।। 

৭ ২১/৩)।। ১/১২৮// 

৮ ২৪/৪ ১।৩।/ 

৯ ২৭,/৪।॥। ১1৮১৩ 

১১০ ৩০.. ৎ১।/8+/+ 

১১ ৩৩।.| ১।।৬/১৪।।/ 

১২ ৩৬১ ১1/৫ 

১৩ ৩৯।১। ২১৫।/+/ 

৭১৪ ৪২২ ২৪/৫৮/4 

১৫ 8৫1২॥ ২।/১৬। 

১৬ ৪৮।৩ ২।।৬|।// 

১৭ ৫১।৩।। ২1২১৭ 

১৮ ৫818 ২৮/৭)॥| 

১৯ ৫৭18) ২৮৬/১৭৮// 

২০ ৬০. ৩%৫৮।4 

২১ ৬৩. ॥ ৩1১৮৮ 

৮৬ ৬৬১ ৩।৪৯/ 

২৩ ৬৯।।১।। ৩|।/১৯।। 

২৪ ৭২২ ৩৮১০ 

২৫ ৭৫11২॥ ৩৮4৮ ।/+/ 

২৫ একর পর্য্যত্তের হিসাব প্রদান করা হইল; তদৃদ্ধ যত একরে মত বিঘা কিম্বা যত দ্রোণ ভূমি 
সাব্যস্ত হইবে, ইহার সাহায্যে তাহা নিদ্ধারণ করা যাইতে পারিবে। 
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রাজগী ভ্রিপূরার সরকারী বাংলা 

নিদর্শন--২২ 

তিল কার্গাস ব্যবঙ্গায়ের উজান টোকা সম্বন্ধে নিয়মাবলী 

১৩৩২ ন্রিপূরাব্দ, তারিখ ২০শে পৌষ 

সারক্লার নং ২৪-তিল কার্পাসের উজান টোকা গ্রহণ করিবার পর, বর্ষমধ্যে কোন ব্যবসায়ী নূতন 
কর্মচারী দ্বারা কারবার চালাইবার অনুমতি পাইবার প্রার্থনা করিলে, তৎসম্বন্ধীয় কার্যপ্রণালী নির্ারণ জন্য 
উদয়পূর বিভাগীয় আফিস হইতে প্রস্তাব আগত হইয়াছে । তিল কার্পাস সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী এবং তদনুস্তিতে 
প্রচারিত সারকুলর ইত্যাদি আলোচনায় এ বিষয়ে স্পম্ট কোনও বিধান থাকা প্রকাশ পায় না। ব্যবসায়িগণের 
সৃবিধাকনে এতৎসম্বন্ধে নিশ্নলিখিত নিয়ম নিদ্ধারণ করা যাইতেছে ৮- 

নিয়মাবলী 

১। উজানটোকা গ্রহণ করিবার পর ব্যবসায়িগণ কারবারের কার্য্য পরিচালনা বর্ষমধ্যে এক বা 
ততোধিকবার নতন কর্মচারী নিয়োগ করিয়া উজান টোকা পাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবে। 

২। উক্ত প্রয়োজনে যে ব্ক্তির নিমিত্ত উজান টোকা গ্রহণ করা আবশ্যক তাহার নাম, পিতার নাম, 
ও বাসস্থান ইত্যাদি সেমি কাগজে লিখিয়া বিভাগীয় অফিসে আবেদন করিতে হইবে। 

৩। আবেদন পন্ত্রে লিখিত কম্্মচারীর চরিন্রাদি বিষয়ে অনুসন্ধানের পর কোনরূপ বাধার কারণ না 
থাকিলে বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক প্রার্থনা মঞ্জর করিয়া উজান টোকা প্রদানের আদেশ করিবেন। 

৪। প্রার্থনা মঞ্জর হইবার পর, প্রার্থী উজান টোকার নির্ধারিত ফিস চালান দ্বারা ট্রেজুরীতে দাখিল 
করিয়া নকল চালান নথির সামিল করিবার নিমিত্ত সংসৃষ্ট সেরেস্তায় উপস্থিত করিবে । 

৫।॥ ফিস দাখিল হইবার পর, আদেশের লিখিত কম্মচারীর নিমিত্ত উজান টোকা প্রদান করিতে হইবে। 
উক্ত উজান টোকা বহির ক্রমিক নম্বর পড়িবে । 

৬। প্রার্থীকে প্রথম যে উজান টোকা দেওয়া হইয়াছে, পরবস্তী উজান টোকা তাহার অংশ বলিয়া গণ্য 
হইবে এবং শেষোক্ত উজ।ন টোকার নিম্নভাগে, ভোরপ্রাপ্ত কার্যকারকের স্বাক্ষরের উপরে) লাল ঝালীর দ্বারা 

“এই উজান টোকা তারিখে প্রদত্ত নং উজান টোকার অংশগ্বরূপ গণ্য হইবে” 
এইরাপ লিখিয়া দিতে হইবে, ইতি । 

শ্রীকলীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত, /৯, 0300118 ঘি. 0. 70. 21708 

সেরেসম্তাদার ভারপ্রাপ্ত কার্যযকারক মন্ত্রী 
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কষি, শিল্প, ব্যবসা ও বন 

নিদর্শন--২৩ 

রাজ্যের হাতীখেদার দোয়ালসমূহ ইজারা বন্দোবস্ত সম্পকে বিজ্ঞাপন 

বনকর বিভাগ 

বিজ্ঞাপন 

নিম্নোক্ত হত্তীখেদার দোয়ালগুলি১৯ বর্তমান ১৩৩৭ ভ্রিপূরাব্দের জন্য এক বৎসর ম্যাদে ও অন্যান্য 
প্রচলিত সন্তে' ইজারা বন্দোবস্ত প্রদান করিতে হইবে। ডাকের দিন আগামী ১৩ই তাদ্র ধার্য করা গেল। বন্দোবস্ত 
গ্রহণেচ্ছ ব্যক্তিগণ ধার্য্য তারিখে পৃবর্বাহে ১২ ঘটিবগর সময় এ আফিসে উপস্থিত হইয়া স্বয়ং অথবা উপযুক্ত 
প্রতিনিধি দ্বারা ডাক করিতে পারে। কোন আপত্তির কারণ না থাকিলে সব্বোচ্চ ডাককারীর নামে ডাক বন্ধ 
করা হইবে। ডাক বন্ধ, হওয়া মাত্র প্রত্যেক দোয়ালের জন্য ১০০০২ এক হাজার টাকা হিসাবে 
রেহান দাখিল করিতে হইবে । অন্যান্য সর্ত এ আফিসে জানা যাইবে, ইতি । সন ১৩৩৭ ভ্ত্রিং, তারিখ ১৭ই 
আযাড়। 

শ্রীকমলাপ্রসাদ দত্ত 
ভারপ্রাপ্ত কাধ্যকারক, বনকর বিভাগ 

১। সাবরুম দোয়াল। ৫। খোয়াই দোয়াল। 
২। বিলোণীয়া দোয়াল। ৬। ধলাই দোয়াল। 
৩। উদয়পুর দোয়াল। ৭। মনু ও দেওগাঙ্গ দোয়াল। 
81 অমরসাগর দোয়াল। ৮। লঙ্গাই দৌয়াল। 

নিদর্শন--২৪ 

ব্যাঘু বধকারীদের পুরস্কার 

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ 

সাকলার নং ২৩ 

১৩১৬ ভ্রিং সনের ৩৩ নং সারকুলারের বিধানমতে ব্যাঘ্ধ বধকারিগণকে ব্যাঘের আয়তন অনুসারে 
৩০২, ২০, ১০ টাকা পুরস্কার প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই পুরস্কারের হার পরিবর্তনক্রমে পারশ্বের লিখিত হার 
নিদ্দিষ্ট করা হইল । ব্যাঘ্বের চশ্মম, নখ ও দত্ত শ্রীশ্রীযৃত সরকারে দাখিল সম্বন্ধে উক্ত সারকুলারের যে সমৃদয় 
বিধান আছে তাহা প্রবল রহিল। বিভাগীয় আফিস হইতে প্রেরিত ব্যাঘ্ধ চশ্রমের সহিত অনেক সময় নখ, দত্ত 
ও মস্তক পা হওয়া দৃষ্ট হয় না। এগুলি ব্যাঘুচঙ্রমের সহিত এ আফিসে দাখিল না হইলে পুরস্কারের পরিমাণ 
হ্রাস করা হইবে। 

১। বড় ব্যাঘ্থ লেজসহ ৬ হাত হইলে)-২৫ৎ 
২। মধ্যম ব্যাহ লেজসহ ৫ হাত হইলে)--১৫ 
৩। ছোট ব্যাঘ্ঘ লেজসহ ৫ হাতের ন্যন হইলে)--৫২-১০. 

শ্রীকামিনীকমার সিংহ শ্রীকমলাপ্রসাদ দত্ত 
দেওয়ান, রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ ইনচার্জ, দেওয়ান শাসন 

২২১০1৪১ ভ্ত্রিং 
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রাজগী ব্রিপূরার সরকারী বাংলা 

এ, এই আদেশ অমান্যকারীর প্রতি অধিক ১০০ একশত টাকা অর্থদণ্ড এবং তাহা অনাদায়ে অনধিক 
রাহ জরা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারিবে ইতি সন ১৩০৪ শ্রিপুরাব্দ, তারিখ* ১১ই 

| 

*এই প্রসঙ্গে উ্লেখযোগ্য যে ১৯৭৩ সালের ২রা অক্টোবর হইতে ভ্ত্রিপুরা রাজ্যে বন্যজন্ত সংরক্ষণ সম্বন্ধীয় আইন প্রবর্তিত 
হইয়াছে। ভ্ত্রিপূরায় বন্যজন্ত সংরক্ষণ সম্বন্ধে আলোচ্য এই নিষেধাজ্ঞা ছাড়াও, রাজ্যে হস্তীর ন্যায় গণ্ডার শিকার নিষিদ্ধ 
ছিল (নিদর্শন--১৩১৫ শ্ত্রিং তারিখের ২৮ আশ্বিন তারিখের সার্কলার)। এতঘ্যতীত, ১৩১৬ সালের ৩৩ নং সার্কুলারের বিধানমতে 
এবং ১৩৪১ শ্রিং সনের ২২শে মাঘ তারিখের সার্কলার দ্বারা নিধনযোগ্য ঘোষিত ব্যাঘ্থ বধের পৃরক্কারও নিদ্ধারিত হইয়াছিল। 

নিদশন--৩০ 

সংরক্ষিত বন এবং বন গঠন সম্বন্ধে ভারপ্রাপ্ত কার্ষকারক নিয়োগ 

নং ১৫২ 
8.3. 16. 19210198 

19.7.48. 

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর দেববশ্মা মাণিক্য বাহাদুর এলাকে স্বাধীন ভ্দরিপুরা, 
রাজধানী আগরতলা, সন ১৩৪৮ ভ্রিপুরাব্দ, তারিখ ১৯শে কাতিক। 

কুমার শ্রীলশ্রীমান নন্দলাল দেববঙ্্মা বাহাদুরকে এতদ্বারা এ রাজ্যের বনকর সংস্ম্ট রক্ষিত বন 
(7২656%6৫ (01650) এবং বন-গঠন (18170910101) ৪104 80155186100 ) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্্যক্ারক 

নিষু্ত করা যায়, ইতি। 

নিদর্শন--৩১ 

বহিরাগত গোচারণের উপর ঘাসূরী কর ধার্য করা সম্বন্ধে 

নং ১৯৫ 

13, 83, 1. 1%810118 
9.2,49 

আদেশ 

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী_ মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত' ভ্রিপুরাধিপতি ক্যা্টেন হিজ হাইনেস্, 
মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববশ্র্মা বাহাদুর, কে,সি,এস,আই, এলাকে 

স্বাধীন ভ্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি সন ১৩৪৯ ভ্রিপুরাব্দ, তারিখ ৯ই জ্যৈষ্ঠ। 

যেহেতু রটিশ এলাকা হইতে প্রতি বৎসর ব্রিটিশবাসী বহু ব্যক্তি গোচারণ উদ্দেশ্যে বহু সংখ্যক গো 
এরাজ্যে আনয়ন করিয়া থাকে বিধায় এই শ্রেণীর ক সম্পর্কে মন্ত্রী পরিষদের 
৮২1৪৯ স্ত্িং তারিখের ২৫ নং প্রস্তাব আলোচনায় ও রাজ্যের স্থার্থ এ এ শ্রেণীর পশুর ঘাসুরী কর 

৮ 
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কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ও বন 

আদায়ে পাশ গ্রহণে এরাজ্যে পশু চরাইতে কিম্বা ব্যবহার করিতে পারিবে বলিয়া বিধান করা সঙ্গত বিবেচিত 
হইতেছে, অতএব মন্ত্রী পরিষদের উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধো 

আদেশ হইল যে-- 

এতৎ সংশ্রবে এরাজ্যে উপরিউজ্ঞ প্রকার গোচারণ জন্য নিশ্নলিখিত হারে ঘাসুরী কর প্রদান করিতে 
| ঠা 

১। প্রতি গরুর নিমিত্ত বাষিক ॥. আনা । এই কর আদায় পাশ গ্রহণ, অপরাধ ও দণ্ড এবং অপরাধের 
বিচার ইত্যাদি সংস্্ট বিষয় সমূহ সম্পর্কে এরাজ্যের হস্তি ও মহিষের ঘাসুরী কর গ্রহণ করা বিষয়ক ১৩২৯ 
প্রিপরাব্দের ও আইনের যাবতীয় বিধান প্রযোজ্য হইবে । কেবলমান্র উত্ত আইনের যে যে স্থলে রাজস্ব বিভাগে 
বা রাজস্ব বিভাগের করণীয় বলিয়া বিহিত আছে তত্তৎস্থলে বনকর বিভাগে বা বনকর বিভাগের তাহা করণীয় 
হইবে। 

বনকর বিভাগ বিশেষ বা সাধারণ আদেশ দ্বারা কেনও এলাকার বা কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের 
শ্রেণী বিশেষের বা সর্বশ্রেণীর করযোগ্য পশুকর বজ্ভ্রিত রাখিতে পান্নিবে। বনকর বিভ।গের এবস্প্রকার আদেশে 
কর বড্ভ্িত পশুর মালিককে উল্লিখিত আইনের ৮ ও ৯ ক) ধারার বিধানান্সারে % দুই আনা স্ট্যাম্পে 
রীতিমত আবেদন করিয়া বিনা করে পশু চরাইবার পাশ গ্রহণ করিতে হইবে। 

এই আদেশ স্টেট গেজেটে প্রচারের তারিখ হইতে এরাজ্যের জব্ববন্র প্রচারিত ও প্রবল গণ্য হইবে। 
কার্য পরিচালনের সুবিধার্থ বনকর বিভাগে স্টেট গেজেটে বিজ্তাপন প্রচারপুব্বক এই আদেশের অবিরোধী 
নিয়ম ও কম্্ম ইত্যাদি প্রচলন পরিবর্তন ও রহিত করিতে পারিবেন এবং স্টেট গেজেটে প্রচারের তারিখ 
হইতে তাহা প্রবল গণ্য হইবে। 

নিদর্শন-৩২ 

সংরক্ষিত বনাঞ্চলের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রজাগণকে শিক্ষিত করা 

ডি, 3. 1. 181114 

আদেশ 

দরবার বিষম সমর বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ভ্রিপুরাধিপতি কাপ্টেন হিজ হাইনেস মহারাজ 
মাণিক স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববন্ম্মা বাহাদুর কে সি এস আই এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, 

রাজধানী আগরতলা, ইতি, সন ১৩৪৯ ভ্রিপূরাব্দ, তারিখ ১৫ই ফাল্গুন। 

বিভিন্ন স্থানসমূহে যে সকল ফরেষ্ট রিজার্ভ হইয়াছে, তৎসম্দয় স্থানের বাসিন্দাগণের নিকট হইতে 
অনেক আবেদন ইতিমধ্যে এপক্ষ সমীপে আগত হইয়াছে, এতৎকারণে মনে হয় যে উত্ত বাসিন্দাগণ রিজার্ভের 
প্রয়োজনীয়তা ঠিক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই । 

| অতএব এপক্ষ ইচ্ছা করেন থে আগামী চৈত্র মাসের মধ্যে কমার শ্রীলত্রীমান নন্দলাল দেববর্্মা 
ফেরেন্ট বিভাগের) ও ঠাক্র শ্রীযুত হরচন্দ্র দেববঙ্্মা উপরোক্ত রিজার্ভ স্থানসমূহে গিয়া বাসিন্দাগণকে রিজার্ভের 
প্রয়াজনীতা ও গুরুত্ব বুঝাইবেন এবং স্থান বিশেষে রিজার্ভের সীমানা প্রয়োজনমতে পরিবর্তন করিবেন, ইতি। 
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নিদশন--৬৩ 

হাতী নিলামী সার্ট” ফিকেট 

স্বাধীন ভ্রিপুরা 

কৈলাসহর বিভাগীয় আফিস 

হাতী নিলামী সাটি ফিকেট 

১। ক্রমিক নম্বর-২৪ 
২। যে দোয়ালের খেদায় ধৃত--মনূ 
৩। খেদার সন-১৩৫০ ন্ত্রিং 
৪। আয়নার নহ্বর--৪৯ বারে ধূত ৩৯ হাতী 
৫। হাতীর নাম-লীলাবতী মিয়ানী 
৬। হাতীর উচ্চতা-৫ ফট ২ ইঞ্চি 
৭। হাতীর হুলিয়া-_ছস্বনা পিঠ, পুরা লেজ ১৬ নল। 
৮। হাতীর নিলামী মুল্য মং ৪৯০ চারিশত নব্বই টাকা 
৯। ক্রেতার নাম ধাম-_মান্যবর রাজা শ্রীযুত রাণা বোধজঙ্গ বাহাদুর সাং আগরতলা । 

১০। নীলামী ডাক বন্ধের তারিখ--৭১।৫১ ভ্রিং 
১১। নীলামী সারি ফিকেট প্রদানের তারিখ-২০।১।৫১ ভ্রিং 

, স্বাঃ অঙ্পম্চ স্বাই অজ্পম্ট স্বাঃ অস্পম্ট 
মোহরের সেরেম্তাদার ডিভিসন্যাল অফিসার 

নিদর্শন--৩৪ 

পাবত্য প্রজাদের মধ্যে কৃষি ও বস্ত্রশিল্প উত্পাদনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহ প্রদান 

শ্রীবীরবিক্রম মাণিক্য 

আদেশ 

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত' ভ্রিপুরাধিপতি মেজর হিজ হাইনেস্ মহারাজ 
মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববশ্মমা বাহাদুর, কে, সি, এস্, আই, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, 

রাজধানী আগরতলা, ইতি সন ১৩৫২ শ্রিপূরাব্দ, তাং ২৫শে চৈন্র। 

এতদ্বারা মণ্ডলসমৃূহের*সব্দার ও প্রজাগণকে আদেশ করা যায় যে বর্তমানে যুদ্ধের দরুন বিদেশজাত 
দ্রব্যাদির আমদানীতে নানা প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হওয়াতে নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক বস্ত দুষ্প্রাপ্য এবং দুম্মুল্য 
হইয়াছে বিধায় এই সময় জুমিয়া ও কৃষক প্রজাগণ সব্ববিধায় আত্মনির্ভরশীল হইয়া প্রচুর কষিজাত দ্রব্যাদি 
সহ নিজেদের সূৃতায় উৎপন্ন পাছড়া প্রস্তত করিয়া বিক্রয় করিবে । প্রত্যেক মণ্ডল ২ হাত পাশে এবং ১০ হাত 
লম্বায় ২০টি হিসাবে পাছড়া আগামী ৩০শে কাত্তিক মধ্যে তাহাদের অধ্যক্ষগণের নিকট নগদ মূল্য গ্রহণে 
বৃঝাইয়া দিবে। এইরূপ প্রতত্যক পাছড়ার মূল্য ২।. আড়াই টাকা হারে পাইবে ইতি। 

৩১৮ 



কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ও বন 

নিদশন--৩৫ 

ভোগ্যপণ্যের (ডাল, মুদিয়ান জিনিস, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি) সরকার নিদ্ধারিত মূল্য তালিকা 

নং ৩০৬ 

ব্রিপুরা রাজ্য 

রাজধানী আগরতলা 
ফুড কন্ট্রোল কমিটি 

মহামান্য মন্ত্রী পরিষদের ২৮। ৪। ৫৪ ন্রিং তারিখের সপ্তদশ অধিবেশনের ২নং নির্ধারণের অনুবলে 
গঠিত ফড্ কন্ট্রোল কমিটি কর্তংক ৩। ৫। ৫৪ ভ্রিং তারিখের সভায় খাদ্যবস্তর নিম্নলিখিত মূল্য নির্ধারিত 
হইয়াছে ঃ আগামী ৭ই ভাদ্র হইতে দ্বিরাদেশতরে এই মূল্য আগরতলা টাউনে বলবৎ থাকিবে । নিদ্ধারিত মুল্যের 
ব্যতিক্রমকারী ভারত রক্ষা আইনের বিধান অনুযায়ী দণ্ডনীয় হইবে, ইতি। ৩। ৫1৫৪ ভ্ত্রিং 

শ্রীনগেন্দ্রন্দ্র রায় শ্রীরাণা বোধজঙ্গ 
সেক্রেটারী সভাপতি 

ক্রমিক প্রতি মণের 
নম্বর দ্রব্যের নাম পাইকারী দর খুচরা দর প্রতি সের মন্তব্য 

১। কাচা মুগ ডাইল ২৮, ॥. বার আনা 
২1 বুট ডাইল ১৬. 15 সাত আনা 
৩। মসূরী ৩২. 89 তের আনা 
৪81 খেসারী ১৩২ 1/ পাঁচ আনা 
৫। অরহর স্২ |/ নয় আনা 

৬। মটর ১৭. 18 সাত আনা 
৭। 'মাসকালাই * ১০২. |. চার আনা 
৮। আত্তা বুট ১০২ হইতে ১৫৭ |. চারি আনা দেশী 

1%/ ছয় আনা পাটনাই 
৯। আত্তা মটর ১৫।. 1৮ ছয় আনা 

১০। আতস্তা মুগ 

(ক) কাচি মুগ ২১. 14 নয় আনা 
খে) সোনা মুগ ২৮২. ৮6. বার আনা 

১১। হলুদ 
(ক) দেশী ২০২ 1. আট আনা 
(খ) পাটনাই ২১. 154 নয় আনা 

১২। লংকা মরিচ 
(ক) দেশী ১৯), |. আট আনা 
(খ)ট পাটনাই ২৭. 1718 এগার আনা 

১৩। গোল মরিচ ৫০. ১). এক টাকা চারি আনা 
১৪। জিরা ৬১. ১1 এক টাকা নয় আনা 
১৫। কালীজিরা . ৩০২ ॥%. বার আনা 
১৬। মৌরী ৩৩. ৮%/ তের আনা 

৩২৯ 



রাজগী শ্রিপুরার সরকারী বাংলা 

ক্রমিক প্রতি মণ ঃ 
নম্বর দ্রব্যের নাম পাইকারী দর খুচরা দর প্রতি সের মন্তব্য 

১৭। মেখী ২৮২ :৮&. বার আনা 
১৮। পেয়াজ ২০২. |. আট আনা 
১৯। রসুন ২০২ |. তটা আনা 
২০। সরিষার তৈল ৬৪২ 1৮ এক টাকা দশ আনা 
২১। তিল তৈল ৪৮. ১. এক টাকা চারি আনা 
২২। নারিকেল তৈল ৬৭২ ১৬ এক টাঝা এগার আনা 
২৩। রেড়ী তৈল ৫০২. ১. এক টাকা চারি আনা 
২৪। রাব ৮. 1, চারি আনা 
২৫। কে) তামাক ৮০২ ২৬ দুই টাকা 

€খে)ট মাথা তামাক ৬০২ ১. দেড় টাকা 
২৬। (ক) সপারী ৃ ৫৫২ ১% এক টাকা দুই আনা 

€খ) কাটা সুপারী ৬০২. ১॥. দেড় টাকা 
২৭। খয়ার 

(ক) মঘাই ১০. দশ টাকা 

€খ) জনকপুরী ৬২. ছয় টাকা 
২৮। চণ ১২॥. 14 পাঁচ আনা 
২৯। বাংলা সাবান ৪০২ ১২. এক টাকা 
৩০। সাগু " ৫২. পাঁচ টাকা 
৩১। €কে) বালি ৯০২ ২. দুই টাকা চারি আনা 

খে) শী ফুড ৫৭, ১1 এক টাকা সাত আনা 
৩২। .গুর ডেতম) ২২, 114 নয় আনা 
৩৩। লবণ 1৬/ * সাত আনা 
৩৪। আটা /&/ সাত আনা 

(ক) ময়দা | ॥/ নয় আনা 
৩৫। বেশন |, আট আনা 
৩৬। ছাতু গম) |% দশ আনা 
৩৭। চিরা আউস) ১০২৬ |, চারি আনা 

চিরা পৌষ) ১২). 14 পাঁচ আনা ৃ 

ক্রমিক 
নম্বর দ্রব্যের নাম . প্রতি সের 

১। কে) ঘি, মাখন দাগা বি . ৫॥. পাঁচ টাকা আট আনা 
খে) এ মধ্যম দাগা বি ৪ চারি টাকা 

২। খাটি দুগ্ধ 
পৃবর্বাহে ১২ টা পর্যস্ত 18/ সাত আনা 
রর অপরাহে // পাঁচ আনা 

৩। ছানা ২. দুই টাকা 
৪। ক্ষীর | ১॥. দেড় টাকা 
৫1 কে) মাখন খোটি গব্য) ২/. দুই টাকা বার আনা 

খে) এ ভৈষা ২. দুই টাকা 
৬। উৎকুষ্ট দধি পো! মাপ) প্রতি মণ ২২॥. বাইশ টাকা আট আনা। 

৩২০ 



কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ও বন 

নিদর্শন--৩৬ 

ভোগ্যপণ্যের (মাছ, মাংস, সব্জী, তৈল প্রভৃতি) সরকার নির্ধারিত মুল্য তালিকা 

ব্লিপুরা রাজ্য 

রাজধানী আগরতলা 
ফুড কন্ট্রোল কমিটি 

মহামান্য মন্ত্রী পরিষদের ২৮৪।৫৪ শ্রিং তারিখের সপ্তদশ অধিবেশনের ২নং নির্ধারণের অনুবলে গঠিত 
ফুড কন্ট্রোল কমিটি করত ক ৩।৫1৫৪ শ্রিং তারিখের সভায় খাদ্যবস্তর নিশ্নলিখিত মূল্য নির্ধারিত হইয়াছে, 
আগামী ৭ই ভাদ্র হইতে দ্বিরাদেশতরে এই' মূল্য আগরতলা টাউনে বলবৎ থাকিবে । নির্ধারিত মূল্যের ব্যতিক্রমকারী 
ভারত রক্ষা আইনের বিধান অনুযায়ী দণ্ডনীয় হইবে, ইতি। ৩1৫৫৪ ভ্রিং 

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র রায়, শ্রীরাণা বোধজঙ্গ 
সেক্রেটারী সভাপতি 

নম্র দ্রব্যের নাম প্রতি সেরে দাম প্রতি মণ মন্তব্য 

১। (ক) রুহি, কাতল, চিতল, বড় ইচা ১). এক টাফা আট আনা সব্বপ্রকার মাছ, মাংস, 
খে) ম্গেল, আহির, ঝালীবাউস, নান্দিল ১।% এক টাকা ছয় আনা সাক সব্জী, ইত্যাদি 
গে) ইলিশ, শৌল, বোয়াল, গজার ১, এক টাকা চারি আনা ৮০ তোলা হিসাবে 

২। জীবিত মাছ-- সের বিক্রয় করিতে 
কৈ, মাগুর, সিং, লাটি ১. এক টাকা চারি আনা হইবে। 

৩। ছোট মাছ &. আনা হইতে ১২ এক টাকা 
৪1 শুট্কী- 

*(ক) সিদল উেত্তম্) ২. দুই টাকা 
খে) অন্যান্য শুটকী ২ দুই টাকা 
(গ) লোনা ইলিশ ১।. দেড় টাকা হইতে ২ দুই টাকা 

ক্রমিক 
নম্বর কের নাম প্রতি সের 

১। বেগুন ৬. তিন আনা 
২। ভেঁড়েশ ৷. চারি আনা 
৩। কাকরল 1৮ আনা 

৪। গোল আল 
(ক) দেশী |. হইতে 1৮% চোরি আনা হইতে ছয় আনা) 
€খ)ট নাইনীতাল |. হইতে 1৮ (আট আনা হইতে দশ আনা) 

৫1 ঝিঙ্গা ৮ দুই আনা 
৬। পটল |% দশ আনা 
৭। কড়লা, উচৃতে ডেভ্তম) 1/ পাঁচ আনা 
৮। লাউ, চালকমড়া, মিষ্টিকমড়া / এক আনা 
৯। আদা |% দশ আনা 

১০। কাঁচা মরিচ %/ ছয় আনা 
১১। কাঁচা কলা প্রতি হালি  ॥/ এক আনা 
১২। দারুচিনি প্রতি তোলা *% দুই আনা 
১৩। লবঙ্গ * রি / এক আনা 
১৪। এলাচি রী % দুই আনা 

৩২৯ 



রাজগী ভ্রিপুরার সরকারী বাংলা 

ক্রমিক  * 
নম্বর 
১। মাংস-- 

কে) পাঁঠা, খাসি 
(খ) ভেড়া 
গে) ছাগী 

২। মোরগ-- 
(ক) বড় 
খে) বাচ্চা মেধ্যম) 

. গে) গর ছোট 
৩। হাঁস) 

(ক হাহ 
(খ) হাঁসের বাচ্চা মেধ্যম) 
(গে) এ ছোট 

৪। কবৃতর-- 
৫। কাছিমের মাংস (কোটা) 
৬। কাউটা প্রতিটা আয়তন অনুপাতে 
৭। ডিম-- 

(কে) হাঁস 
(খে). মোরগ 

দ্রব্যের নাম 

ক্রমিক দ্রব্যের নাম 

নম্বর, 
৭। শুষ্ক জ্বালানি কাঠ 
৮। খৈল 
৯। সরিষা 

১০। তিল (সোদা) 
১১। এর (কোলা) 

নিদর্শন--৩৭ 

প্রতি সের ২ টাকা 

প্রতি সের ২॥. দুই টাকা আট আনা 
প্রতি সের ১৪. এক টাকা বার আনা 

প্রতিটা ২॥. আড়াই টাকা 
রর ১।॥।. দেড় টাকা 
৪ ॥. আটা আনা। 

রঃ ১২--১।॥. এক টাকা হইতে দেড় টাকা 
॥. আট আনা | 

টা |. চারি আনা 
প্রতি জোরা ১. এক টাকা 
প্রতি সের ১২. এক টাকা 

॥.--২২ আট আনা হইতে দুই টাকা 

প্রতি হালি ।/ পাঁচ আনা 
প্রতি হালি ।& সাত আনা 

প্রতি মণ 

১% এক টাকা দুই আনা 
৭. সাত টাকা আটা আনা 
১৮. আঠার টাকা 
১৫. পনর টাকা 
১৮. আঠার টাকা 

সরকার নির্ধারিত ভোগ্যপণ্যের দর সহর এলাকা হইতে সমগ্র এলাকায় সম্প্রসারণ সম্পর্কে 

নং ৩৩৩ 

3. 73. 2. %0101859 

আদেশ 

৬০ 

দরবার বিষম সমর বিজয়ী মহামহোদগ় পঞ্চশ্রীযুক্ত ভ্ত্রপুরাধিপতি মেজর হিজ হাইনেস্ 
মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববশ্মা বাহাদুর, কে,সি,এস্,আই, এলাকে 

স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি। সন ১৩৫৪ স্্রিপূরাব্দ, তারিখ ১৩ই ভাদ্র। 

মন্ত্রী পরিষদের ২৮৪৫৪ ভ্রিং তারিখের সপ্তদশ অধিবেশনের ২ নং নিদ্ধারণের অনুবলে গঠিত ফুড 
কনট্রোল কমিটির ৩৫1৫8 শ্্রিং তারিখের আদেশ দ্বারা আগরতলা টাউন মধ্যে কতিপয় খাদ্যবস্তর পাইকারী ও 

€ 

৩২২ 



কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ও বন 

খুচরা বিক্রয়ের সব্বোচ্চ মূল্য নির্ধারিত হইয়াছে । উক্ত আদেশভূক্ত বণিত জিনিষাত বিক্রয়ের দর সমগ্র সদর 
এলেকায় প্রবন্তিত হওয়া যেহেতু এপক্ষের অভিপ্রেত, 

অতএব আদেশ করা যায় ঘষে, 

ফুড কমিটি কতৃক নির্ধারিত তালিকাভুক্ত যাবতীয় খাদ্যবস্তর বিক্রয় সম্বন্ধে ব্যবস্থাদি সুষ্ঠভাবে পরিচালিত 
করিবার উপযুক্ত সরকারী কম্মচারী নিযুক্ত এবং সংগঠিত হওয়া সাপেক্ষ আপাততঃ নিম্নলিখিত কতিপয় 
খাদ্যবস্ত বিক্রয়ের দর ফুড কমিটির নির্ধারণ অনুযায়ী সমগ্র সদর এলাকায় প্রবন্তিত হয়। এই সকল দরের 
আবশ্যকানুযায়ী কমি বৃদ্ধি ভবিষ্যতে ফড়্ কমিটি কর্তুক নির্ারিত হইবে। 

ক্রমিক 
নম্বর ৃ দ্রব্যের নাম বিক্রয়ের দর 

১। (ক) রুহি, কাতল, চিতল, বড় ইচা প্রতি সের ১॥. দেড় টাকা : 
(খে) ম্গেল, আহির, কালীবাউস, নান্দিল, ইলিশ প্রতি সের ১।% এক টাকা ছয় আনা 
গে) শৌল, বোয়াল, গজার প্রতি সের ১।. এক টাকা চারি আনা 

২। জীবিত মৎস্য-- 
কৈ, মাগুর, সিং, লাটি প্রতি সের ১।. এক টাকা চারি আনা 

৩। ছোট মাছ প্রতি সের &॥%. বার আনা 
৪। শুটকী 

(ক) সিদল উেত্বম) প্রতি সের ২ দুই টাকা 
খে) অন্যান্য শুটকী প্রতি সের ২ দুই টাকা 
গেট লোনা ইলিশ প্রতি সের ১॥. হইতে ২২ 

* দেড় টাকা হইতে দুই টাকা) 
৫1 গোল আল-- 

কে) দেশী. প্রতি সের 1. হইতে ।% 
চোরি' আনা হইতে ছয় আনা) 

(খ) নাইনীতাল প্রতি সের ॥. হইতে 11% আনা 
্ (আট আনা হইতে দশ আনা) 

৬। মাংস-- 
(ক) পাঠা, খাসি প্রতি সের ২ দুই টাকা 
(খ) ভেড়া প্রতি সের হ|।. আড়াই টাকা 
(গ) ছাগী প্রতি সের ১%. পৌনে দুই টাকা 

৭। মোরগ-_ 
(ক) বড় প্রতিটা ২॥. আড়াই টাকা 
(খ)ট মধ্যম প্রতিটা ১ দেড় টাকা 
গেট ছোট প্রতিটা ॥. আট আনা 

৮। হাঁস-- 
(ক) বড় প্রতিটা ১৭ হইতে ১৯॥ 

ঞেক টাকা হইতে দেড় টাকা) 
(খ)ট মধ্যম প্রতিটা ॥. আট আনা 
(গ) ছোট প্রতিটা |. চারি আনা 

৯। কবুতর প্রতি জোড়া ১২ এক টাকা 
১০। কাছিমের মাংস (কোটা) প্রতি সের ১ এক টাকা 
১১। কাউটা প্রতিটা আয়তন অনপাতে প্রতিটা ॥. হইতে ২২ 

(আট আনা হইতে দুই টাকা) 

৩২৩ 



রাজগী শ্রিপুরার সরকারী বাংলা 

ক্রমিক 
নম্বর দ্রব্যের নাম বিক্রয়ের দর 

১২। ডিম-- 
(ক) হাঁস প্রতি হালি 14 পাঁচ আনা 
(খ) মোরগ প্রতি হালি 18 সাত আনা 

১৩। খাঁটি দুগ্ধ 
(ক) প্রাতে প্রতি সের 18 সাত আনা 
খে) বিকালে প্রতি সের 1 পাঁচ আনা 

১৪। ছানা প্রতি সের ২ দুই টাকা 
১৫। ক্ষীর প্রতি সের ১॥. দেড় টাকা 
১৬। মাখন-- 

কে) খাঁটি গাওয়া প্রতি সের ২৮ পৌনে তিন টাকা 
(খ) ভগ়সা প্রতি সের ২২ দুই টাকা 

১৭। উৎকৃষ্ট দধি পোকা মাপ) প্রতি মণ ২২।॥. সাড়ে বাইশ টাকা 
১৮। লবঙ্গ প্রতি সের 15 সাত আনা 

নিদশন-৩৭ 

চা-কৃষি উৎপাদন ও এই শিল্পের নিয়ন্ত্রণ সম্পকে প্রচলিত বিধির সময় সম্প্রসারণ 

13. 9. ৮. 1010192 

30.12.47 

যেহেতু এপক্ষের প্রতীতি হইতেছে যে এরাজ্যে চাকৃষি সম্প্রসারণ ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ সম্পকে 10018 
799. 00170014১07 (8০ ০. 1 01 1345 2.6) এর ম্যাদ ১৩৪৭ ঘ্রিং সনের ৩০শে চৈত্র অবসান 

হইবে এবং উপরিউক্ত চা কৃষি সম্প্রসারণ ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আরও কিছুকাল প্রবল রাখা 
আবশ্যক হইয়াছে। অতএব দ্বিরাদেশতরে আদেশ করা যায় যে এরাজ্যের প্রচলিত বিধি বিধানের সহিত 
সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ১৯৩৮ ইং সনের 17012। 6 0011101 /০. ০. ৬7, 1938 এর বিধান 
সমূহ সাধারণভাবে এবং বিশেষতঃ চা কৃষি সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্পর্কে উত্ত আইনের ওয় ও 
৪র্থ অধ্যায়ের বিধানসমূহ (0০917001 ০৬৪ 0186 9.061131017. 01 162 8110 [967910165 270 [070০৫1১ ) 
এরাজ্যের বিধানগণ্যে এরাজ্যের চা কষি সংশ্রবে প্রযোজ্য হইবে। এতৎসংস্ষ্ট যাবতীয় মোকদ্দমা 
বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচার্ধ্য হইবে। এই আইনের বিধানোক্ত মোকদ্দমা রাজমন্ত্রীর অনমোদন 
মতে স্থাপিত ও পরিতালিত হইবে । এতৎসং্রবে প্রয়োজন বোধে রাজমন্ত্রী এই আদেশের অধিরোধী 
যেকোন নিয়ম বা সার্কুলার প্রচার করিতে পারিবেন । তদ্দপ নিয়ম বা সার্কুলার এই আদেশের ন্যায় প্রবল গণ্য 
হইবে। এতৎসংসৃম্ট বিধি বিধান সম্বন্ধে কোন সন্দেহস্থলে রাজমন্ত্রীর মীমাংসা চূড়ান্ত গণ্য হইবে। এই ঘোষণা 
প্রচারের তারিখ হইতে রাজ্যের সব্বন্ত প্রবল গণ্য হইবে, ইতি-সন ১৩৪৭ ভ্ত্রিপূরাব্দ, তারিখ ৩০শে চৈন্ত। 

শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত। * 

৩২৪ 
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কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ও বন 

পাদষীকা 

তেজারত ব্যবসান্নী- ]?$101)591910615 

উজান চিঠি-ইহাকে উজান টোকাও বলা হইত। ব্যবসায়ের জন্য পাহাড়ে যাইবার সরকারী পারমিট । উৎপন্ন দ্রব্য পাহাড় 
হইতে নামাইয়া আনার জন্য ছিল “ভািয়াল-পারমিট?। 

যুজি ওজন-ু912110210 ড/9121)1 

হত্তি ওজন-লকাঁচা ওজন । 

কাপাস অথবা কার্পাস [01761101760 009(6017; রুই _(01111160 (০9101) 

ছন্নাংশিত কার্য্যকারক-10612801160. 9710010111819 07091 

ন্্িপুরার কষিজাত ও বনজ পণাদ্রব্যাদির রপ্তানী তৎকালে প্রধানত নদীপথেই হইত বলিয়া নদীতীরে স্থানে স্থানে শুকক আদায়ের 
জন্য বনকর আফিস অথবা চল্তি কথায় “ঘাটা" স্থাপিত ছিল। 

বিঝাড়া 71211591759) 0০0178৮9110 

একছর --96:8151)65/2, ৫11509619 

ক্ষমবান-্ক্ষমতাবান অথে ব্যবহার । 

দৈনিক_10911 ৫181 

সাময়িক অবসর _ 70118190185 91519915101) 

খানে সুমার অথবা খানা সৃমার-্বাড়ী ও পরিবারের সংখ্যা নির্ণয় (কর অবধারণের প্রয়োজনে)। 

নৃতন হাবেলী-্বর্তমান আগরতলা সহরের পৃূরাতন প্রচলিত নাম। 

লামে-নামে বা নামিয়া না যায়। 

ঘরচুক্তি-পার্বত্য প্রজাগণের শ্রেণীগত নিদিষ্ট হারে খানা প্রতি দেয় কর। 

আঞ্জাম জন্য-সুপরিচালনার জন্য। 

ফালি-্কার্পাস বোঝাই করিবার জন্য বাঁশের ঝোড়া। 

দোয়াল-্বন্যহস্তিযুথের অরণ্যাঞ্চলে বিচরণের নিদিষ্ট পথ। 

অগুরু ধূপ ও অগুরু নির্যাস উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় আগরবৃক্ষের খণ্ডিত বিশেষ অংশসমূহ। 





নবম অধ্যায় 

[ জনশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, পূর্ত বিভাগ ও পূর্ত কাধ্যাদি, যোগাযোগ, পরিবহণ ও স্থানীয় উন্নয়ন ইত্যাদি ] 





শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পূর্ত ও পরিবহণ ইত্যাদি 
নিদর্শন--১ 

শিক্ষা অধিকার সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী 

3. 0. 109 

নং ৪৩ 

রোবকারী কাছারী এলাকে স্বাধীন পর্বত ভ্রিপূরা হুজুর শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর । 
ইতি সন ১২৮৭ ভ্রিং, তারিখ ১৫ই শ্রাবণ । 

প্রকাশ যে ডাইরেক্টারী আফিস ক্রমশই নৃতন নৃতন স্কুল সংস্থাপনের সহিত কার্যপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে 
সুতরাং একজনের দ্বারা সমুদর কার্য যাহাতে সুচারুরূপে নিবর্বাহিত হইতে পারে তজ্ছন্য কয়েকটি বিশেষ নিয়ম 
করার একান্ত আবশ্যক। অতএব 

হকম হইল যে- 

১। এই স্বাধীন পর্বত শ্রিপুরায় সংস্থাপিত অভিনব ও পূর্ববিদ্যালয় অথবা পাঠশালা সমূহের সংসম্ট 
কোন কাগজ ডাইরেকটারের মন্তব্যসহ অথবা তাহার আফিস হইতে না আসিলে গ্রহণ করা যাইবে না। 

২। যে সকল শিক্ষকের ইসিমনবিশী১ সরকারে না থাকিবে কেবল ডাইরেক্টারের আফিস হইতেই 
নিযুক্ততপন্র দেওয়া যাইবে তাহাদিগকে ডাইরেক্টার উপযুক্ত কারণ থাকিলে কর্ষ্ম হইতে স্থগিদ রহিত অথবা 
স্থানান্তরিত করিতে পারিবে। স্থানীয় সেক্রেটারীর সেইরূপ অভিপ্রায় থাকিলে নিয়মমতে সবিস্তার রিপোর্ট ডাই- 
রেক্টারী আফিসে করিতে পারিবে । প্রকাশ থাকে যে শ্রীশ্রীমন্মহারাজা বাহাদুরের ইংরেজী-বঙ্গ বিদ্যালয় 
নামকস্কলের শিক্ষকগণই কেবল সরকার হইতে ইসিমনবিশী প্রাপ্ত হইবে। 

৩। ডাইরেকটারের আফিসের কোন নিয়ম কোনরূপ উল্লঞ্ঘন করিলে উক্ত ইসিমনবিশীপ্রাপ্ত শিক্ষবা- 
গণের জরিমানা অথবা বেতন কর্তনাদি বিহিত শাসন করা ডাইরেক্টারের ক্ষমতাধীন এবং পরিবর্তন অথবা 
কম্্ম হইতে স্থগিদ ও রহিত করা ডাইরেক্টারের অভিপ্রেত হইলে রিপোর্ট দ্বারা এপক্ষের মঞ্জরী গ্রহণ করিয়া 
তদ্বারা এ আচরণ করিতে পারিবে । 

৪। স্কুল সমুদয়ে সাহায্যদান যখন একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে তখন এক হস্ত হইতে সমুদয় 
স্কুলের মাহিনা ও অন্যান্য খরচের বিল মঞ্জর হওয়া ও এক আফিস হইতে সেই সমস্ত টাকা রশিদ গ্রহণে 
বিতরণ হওয়া বিধেয়। এই বিল মঞ্জর ও বিতরণের ভার ডাইরেকটারের হস্তে দেওয়া গেল। ট্রেজুরীর কার্য্য- 
কারক ডাইরেক্টারের রশিদ পাইলেই মঞ্জুরী বিলানুষায়ী টাকা দিবে। কোন কারণবশতঃ কত্রিম টাকা ট্রেজুরীতে 
স্কুল ফণ্ডের জমা থাকিবে। ডাইরেক্টারের অভিগ্রায়ানূসারে ও রসিদ প্রাপ্তে তাহা পুরস্কার দিতে ব্যয়িত হইতে 
পারিবে। বিল সম্বন্ধে ও টাকা প্রাপ্তি বিষয়ে তত্বাবধায়ক অথবা এ আফিস সংক্রান্ত অন্যান্য কর্ম্মচারী এই 
নিয়মে বাধ্য। 

৫। স্কুল সম্বন্ধীয় বজেট প্রস্তুত হওয়ার পৃবে্র্ধ ডাইরেকটারের রিপোর্ট করিতে হইবে । রিপোর্টের 
উপযুক্ত সময় অন্ততঃ দুই সপ্তাহ পৃর্রে সদর কাছারীর প্রধান কার্্যকারক নিয়মমতে ডাইরেকটারকে জানাইবে। 
স্থলতঃ স্কুল সমূহের পরিপোষণ জন্য ষে সাহায্য মঞ্জুর হইবে স্থানীয় ও অন্যান্য অবস্থা বিবেচনায় ডাইরেক্টার 
তারতম্যানুসারে স্কুলে স্কুলে বন্দোবস্ত করিতে পারিবে । তন্বাবধায়কের কর্তব্য সম্বন্ধে ডাইরেক্টার নিদ্েশ 
করিয়া দিবে। 

৬। স্কৃলের সুচাক্ু পরিচালন জন্য যে যে নিয়ম করা আবশ্যক হয় তাহা ডাইরেক্টার প্রণয়ন করিবে 
ও গুরুতর বিষয়ে রিপোর্ট যোগে এপক্ষের মঞ্জরী গ্রহণে কার্য্য করিবে। 
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রাজগী ভ্রিপূুরার সরকারী বাংলা 

আচরণ ও তামিলার্থে এই রোবকারীর প্রতিলিপি ডাইরেক্টার আফিসে পাঠান জন্য এই রোবকারী 
সদর কাছারীর প্রধান কার্যকরক নিকটে পাঠান যায়। প্রত্যেক স্কুলে ও পাঠশালায় এই রোবকারীর এক 
খণ্ড নকল ডাইরেকটারের আফিসে প্রেরিত হয়। 

[0109 30110110) 1061 

সদর ক্যাশের প্রধান কার্যকারকের জ্ঞাত ও তামিলার্থে এই মুদ্রিত রোবকারীর একখণ্ড পাঠান যায়। 
ইতি সন ১২৮৭ ত্রিং. ২১শে আশ্বিন। 

চ3গ 01001, 

শ্রীকামিনীকমার মুখোপাধ্যায় [২2019 [২])21) 01109] 
স্কুল ও পাঠশালার তত্বাবধায়ক। 10760" ০01 1911)110 17157101107, 

বিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যতালিকা সম্বন্ধে পত্রিকায়* প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি 

স্বাধীন ত্রিপুরার বিদ্যালয়সমূহের ১২৯৪ সনের ভ্রিপুরাব্দ) পাঠ্যপুস্তক 

প্রথম শ্রেণী 

সাহিত্য। রামের রাজ্যাভিষেক পদ্যপাঠ তৃতীয় ভাগ। ব্যাকরণ। ব্যাকরণ সার (সম্পূর্ণ) গোবিন্প্রসাদ 
রায় কৃত। ইতিহাস। (কঞ্ণচন্দ্র রায়) ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পূর্ণ। ভূগোল। ভ্রত্তান্ত, নগর বিবরণসহ চাসিখণ্ড 
সমাপ্ত। মানচিন্তর অঙ্কিত করা । বিজান। পদার্থ বিদ্যা সম্পূর্ণ । প্রাকৃত ভূগোল পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ। গণিত। 
গাণিত বিজান সম্পর্ণ। ক্ষেত্রতত্ব। ক্ষেত্রতত্ব হইতে অতিরিক্ত ১ম অধ্যায় সম্পর্ণ, প্রয়োজনীয় বিষয়, স্বাস্থ্যরক্ষা। 
তারিণীকৃত জমিদারী মহাজনী হিসাব সম্পূর্ণ, রচনা, হস্তলিপি। 

দ্বিতীয় শ্রেণী 

সাহিত্য । প্রবন্ধকসূম রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত)। নিবর্বাসিতা সীতা হরিশ্চন্দ্র মিন্ত্র প্রণীত। ব্যাকরণসার 
প্রত্য়ান্ত ধাতু ও তদ্ধিত ভিন্ন সমাপ্ত। ইতিহাস ক্ফ্চন্দ্র রায় কৃত) ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে দশম অধ্যায় 
লর্ভ মিন্টোর সময় পথ্যন্ত। ভূগোল। ভ্রত্তাস্ত হইতে এসিয়ার নগর বিবরণসহ চারিখণ্ডের সাধারণ বিবরণ । 
বিজ্ঞান। পদার্থ বিদ্যা ৯২ পৃঃ পর্য্যন্ত। গণিত? গণিত বিক্তান হইতে ভ্রৈরাশিক বহরাশিক সম্পূর্ণ । ক্ষেন্রুতত্ত 
১ম অধ্যায়ের ৩২ প্রতিজা পর্যস্ত। 

প্রয়োজনীয় বিষয়। শরীর পালন জমিদারী মহাজনী হিসাব ৪৯। ৬ষ্ঠ, ৭ম, অস্টম খণ্ড সম্পূর্ণ তোরিণী 
কৃত) রচনা ও হস্তলিপি। 4 

৬টি 

তৃতীয় শ্রেণী 

সাহিত্য। চারুপাঠ ১ম ভাগ কবিতা সংগ্রহ রেজনীকান্ত গুপ্ত) প্রণীত ব্যাকরণসার কৎ তদ্ধিত ভিন্ন 
সম্পূর্ণ। | 

*কুমিজা হইতে প্রকাশিত পাক্ষিকপত্র *ন্্রিগূরা বার্ত/বহ”, ১৭ই ফাঙ্গুন, ১২৯০ সন (বাংলা ) 
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শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পূর্ত ও পরিবহণ ইত্যাদি 

ইতিহাস। এঁতিহাসিক পাঠ (রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণণীত)। নৃতন ভূগোল সম্পূর্ণ (মতিলাল চক্রবর্তী কত) 
গণিত। গণিত বিজান হইতে সামান্য ভগ্নাংশ পর্যন্ত ক্ষেন্রতত্ব ১২ প্রতিক্তা। প্রয়োজনীয় বিষয় (তারিণী কত 
জমিদারী মহাজনী হিসাব ৪ ও উচ্চ খণ্ড) রচনা হস্তলিপি। 

চতুর্থ শ্রেণী 

সাহিত্য। চারুবোধ শেশীভূষণ চট্টোপাধ্যায় কৃত)। কবিতা পরিচয় মতিলাল চন্রবর্তী প্রণীত, ভাষাবোধ 
ব্যাকরণ সম্পূর্ণ। ভূগোল। নূতন ভূগোল সাধারণ চারিখণ্ড মেতিলাল চক্রবর্তী কৃত)। গণিত। গণিত বিজ্ঞান 
হইতে গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক দ্বিতীয় পাঠ সম্পূর্ণ । 

পঞ্চম শ্রেণী 

সাহিত্য। আর্ধ্যকীত্তি তৃতীয় ভাগ রেজনীকান্ত গুপ্ত কৃত)। কসম কলিকা, ভাষাবোধ ব্যাকরণ হইতে 
সন্ধি সমাপ্ত। ভূগোল। নৃতন ভূগোল সাধারণ দুই খণ্ড । গণিত বিক্তান হইতে মিশ্র অমিশ্র চারি নিয়ম। 

য্ঠ শ্রেণী 

সাহিত্য। বোধোদয়, ক্সুম কলিকা। “মিঠকথার” পর্্যন্ত। ব্যাকরণ। ভাষাবোধ ব্যাকরণ, স্বরসন্ধি সম্পূর্ণ । 
গণিত। গণিত বিজ্তান হইতে অমিশ্র চারি নিয়ম। অন্যান্য বিষয় শিক্ষকগণ মৌখিক শিক্ষা দিবেন। 

সপ্তম শ্রেণী 

শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, ১ম পাঠ অঙ্কপাত কড়াকিগ্লা ইত্যাদি। 

মন্তব্য 

১। এই পাঠ্যপুস্তকের দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্য মধ্য বাঙ্গালা ছাত্রর্ত্ি তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্য পাঠশালা ছাত্র বৃত্তি 
পরীক্ষার জন্য ছাত্ত্রদিগকে প্রস্তুত করিতে হইবে। 

২। শিক্ষকগণ কোন শ্রেণীতেই এ সকল পুস্তক ব্যতীত অন্য পুস্তক শিক্ষা দিতে পারিবেন না। 

৩। তৃতীয় শ্রেণীতে যে এ্রতিহাসিক পাঠ নিদ্দি্ট আছে তাহা নিম্নলিখিত স্থান ব্যতীত অন্যান্য স্থানে 
শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন হইবে না এবং উক্ত পুস্তকের পরীক্ষা গ্রহণ করা যাইবে না। রাজধানী পুরাতন হাবেলী, 
আগরতলা, কৈলাসহর, যুবরাজ জ্কুল, দু্গাপ্রসাদ স্কুল, সোনামুড়া স্কল, কুলুবাড়ী ্কুল। 

সন ১২৯০ শ্রীকামিনীকুমার মুখোপাধ্যায় 
তাং ২৯শে মাঘ বিঃ সঃ তত্বাবধায়ক 
স্বাধীন ব্রিপূরা। (বিদ্যালয়সমূহের তস্বাবধায়ক) 
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রাজগী ভ্রিপূরার সরকারী বাংলা 

নিদর্শন-৩ 

সরকারী কারখানা সংস্ষ্ট কাযপরিচালনার নিয়ম অবধারণ 

মেমো নং ৬২৭ সেহা 

কারখানা মোতালকের€৫ কার্যাদি সম্পাদনের ভার নানা ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত আছে এ সকল ব্যক্তিগণ 
সরকার হইতে টাকা গ্রহণ করিয়া উচিত সময়ে খরচের নিকাশ দাখিল না করাতে কার্য ও খরচের ন্যায্যা- 
ন্যায্যতা পরীক্ষা এবং সেরেস্তা সম্বন্ধীয় কার্যের নানারূপ বিশখ্বলা ঘটিয়া থাকে। উক্ত সুবিধাসমূহ 
নিরাকরণাথে নিম্নলিখিত নিয়ম লিপিবদ্ধ করা হইল। যথা-- 

১। কারখানা সম্বন্ধীয় কার্য্ের ভারপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তি যে কার্যের জন্য যখন যে পরিমাণ টাকা 
যেরাপে গ্রহণ করে কাধ্্যান্তে ১৫ পনর দিবস মধ্যে তাহার নিকাশ প্রস্তুত করিয়া কারখানার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট 
নিকট দাখিল করিবে। 

২। কারখানার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট প্রত্যেক সংসৃষ্ট ব্যক্তি হইতে ১ দফার লিখিত মতে ১৫ পনর দিবস 
মধ্যে কার্য্ের নিকাশ তগ্বিপব্বকণ লইয়া এ আফিস সংক্রান্ত নিকাশ সেরেস্তায় লিখিত রিপোট করিবে এবং 
প্রাপ্তির তারিখ হইতে একমাস মধ্যে তদন্ত করতঃ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া বহাল বাজেয়াপ্তের ফদ্দ” 
প্রস্তুত করিবে। 

৩। যে পর্য্যন্ত বিশুদ্ধরাপ পরীক্ষা কার্য্য সম্পাদিত না হয় সেই পর্য্যন্ত পরীক্ষা সম্বন্ধীয় যাবতীয় লিখা- 
পড়া সৃপারিন্টেণ্ডে্ট একছর৯ করিতে পারিবে। 

৪। পরীক্ষা সমাধা করার পর বহাল বাজেয়াগ্তের ফর্দ আপন মন্তব্যযোগে নিক।শী সেরেস্তায় দাখিল 
করিতে হইবে। রঃ 

৫। তম্বিপূর্বক নিকাশাদি লওয়া সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কর্তব্য মধ্যে পরিগণিত থাকিল এবং এজন্যও 
উপরোক্ত দফাগুলির১০ লিখিত কাধ্যের জন্য সুপারিল্টেণ্ডেন্ট সম্পূর্ণ দায়ী থাকিবে। 

৬। যদি কোন ব্যক্তি সুপারিন্টেগ্ডেন্টের তলপ১১ মতে কাধ্যের নিকাশ দাখিল ন্না করে তবে তদ্বিষয় 
অবিলম্বে আফিসে রিপোট” করা সুপারিল্টেণ্ডেন্টের কর্তব্য হইবে । অতএব 

হকম হইল যে-- 

অবগতি ও প্রতিপার্সনার্থ এই মেমোর একখণ প্রতিলিপি কারখানার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নিকট আর একখণ্ড 
নিকাশী সেরেস্তায় এবং এক এক খণ্ড সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণ নিকট পাঠান সংসুষ্ট যে যে ব্যক্তির নিকট মেমোর 
নকল প্রেরিত হইল-- 

সংসৃম্ট যে যে ব্যক্তির নিকট মেমোর নকল প্রেরিত হইল-- 

১। অন্ভন সিংহ কবরা। রর 
২। ভোলনচন্দ্র ঠাকর। 
৩। রজবার্গী দারগা। 
৪1 অলিমহম্মদ আলাহাজারী। 
৫1 সদর ম্যাজিন্ড্রেট। 

710111101 1৮101727 132101881 

মন্ত্রী 
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শিক্ষা স্বাস্থ্য, পূর্ত ও পরিবহণ ইত্যাদি 

নিদর্শন--৪ 

রাজ্যের সবন্তর পানীয় জলের অভাব মোচনের ব্যবস্থা 

১৩০১ ভ্্রিং 

সারকিউলার নং ৬১ 
রাজধানী আগরতলা 

মন্ত্রী অফিস 

জানা যায় যে পানীয় জলের অভাব এ রাজ্যে প্রজা বসতের পক্ষে একটি বিঘ্ন । অতএব এতদ্বারা 
আদেশ হইতেছে যে, এই অভাব দৃূরীকরণাথ কেহ ভূমির খাজনা দিতে বাধ্য থাকিয়া পুক্ষরিণী খনন জন্য 
আবেদন করিলে মহকমার ভারপ্রাপ্ত কার্যবঝারকগণ বিনা নজরে তাহার আবেদন মঞ্জর করিতে পারিবেন, 
অভাবশূন্য স্থানে কেহ পুষরিণী খনন করিবার প্রার্থনা করিলে নজরাদি গ্রহণে যথারীতি কার্য হইবে। ইতি 
সন ১৩০১ ভ্ত্রিং তারিখ ১১ই পৌষ। 

70. 1. 1095 

মন্ত্রী 

নিদর্শন_৫ 

ঠাকুরবংশীয় বালকগণের শিক্ষার্ত্তি 

চু. 15. 10090 032171721) 

শ্রীহরি 

মেমো নং ৩০ 

শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকের ২২শে চৈত্রের প্রস্তাবানৃসারে বোডিং খোলা সাপক্ষে আগামী 
১লা বৈশাখ হইতে দ্বিরাদেশ পর্যন্ত ঠাকুরবংশীয় বালকগণকে শিক্ষা সম্বন্ধে উৎসাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ৩. 
তিন টাকা হইতে ৬ ছয় টাকা পর্যন্ত ২৫টি রত্তির বাবত মং ১০০২ একশত টাকা এপক্ষের ২৪শে চৈভ্রের 
আদেশ দ্বারা মঞ্জর হইয়াছে । এই সকল রূত্তি ছান্রগণের প্রত্যেক মাসে শিক্ষার উন্নতি, উপস্থিতির সংখ্যা এবং 
সদ্ববহারের উপর নির্ভর করিবে। উপযুক্ততানুসারে বৃত্তি বন্টন ও রহিত করিতে শিক্ষা, বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
কার্যকারকের অধিকার থাকিবে অতএব 

আদেশ, 

অবগতি ও আচরণার্থে ইহার এক এক খণ্ড প্রতিলিপি, হিসাব বিভাগ, জেনারেল ট্রেজুরি ও শিক্ষা 
বিভাগে পাঠান যায়।'ইতি সন ১৩০৬ ভ্ত্রিং, তারিখ ২৮শে চৈন্তর। 
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রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলী 

ঠাকরবংশীয় বালক শিক্ষর্থাগণের জন্য ছান্লাবাস 

শ্রীহরি 

২.1. 17060 17321171251) 

মেমো নং ৩ 

অন্রত্য ঠাকরবংশীয় বালকগণের শিক্ষার উন্নতিসাধনকলে একট বোডিং ছোত্র নিবাস) স্থাপন করার 
জন্য -এপক্ষের অভিপ্রায় হইয়াছে । আলোচনান্তে দেখা গেল এইক্ষণ সদর জেলখানা যেস্থানে বর্তমান আছে, 
সেই স্থান বোডিঙ্গের জন্য উপযুক্ত বটে। কিন্তু স্থানের সক্কীর্ণতা নিবন্ধন উহা জেইলের জন্য উপযুক্ত নহে। 
বিশেষতঃ জেইল, সহরের এক পারে থাকাই সঙ্গত। অতএব 

আদেশ-- 

সদর জেলখানার জন্য উপযুক্ত স্থান নিব্বাচন করিয়া তখাতে উহা সত্তর সরাইয়া নেওয়ার পক্ষে 
উচিতানুষ্ঠান করার কারণ ইহার প্রতিলিপি রাজস্ব ও জেইল বিভাগে পাঠান যায়। ইতি সন ১৩০৬ ভ্রিং, 
তারিখ ২৯শে চৈন্র। 

নিদর্শন--৭ ৃ 
রাজপ্রাসাদ নির্মানের ব্যয় নির্বাহ ব্যবস্থা সম্পকে 

শ্রীহরি 

২.1. 10০9 23011) 01) 

মেমো নং ৬৯ 

যেহেতু বর্তমান সনের বজেট প্রস্তুত সময়ে পর্তকার্যের ব্যয়ের দরুন মং ১০০০০০২ টাকার বন্ধন 
করা হইয়াছিল এবং বজেট প্রচারের অল্প পরই দৈবদুর্ঘটনা দ্বারা এপক্ষের রাজপ্রাসাদ সম্পূর্ণরূপ ভগ্ন হইয়াছে। 
সম্তরই তাহা পুন নিশ্্মাণ আরম্ভ করা সঙ্গত এবং বর্তমান ১৩০৭ ভ্রিং সনে এই কাধ্যের দরুন অন্যন ১৫০০০০২ 
টাকার আবশ্যকতা দৃ্ট হইতেছে । অথচ পর্ত বিভাগের বন্ধানী টাকা এই কার্যে ব্যয় করিলে এ রাজ্যের পৃর্ত 
কার্যের উন্নতির নিতান্ত ব্যাঘাত হইবে। সুতরাং উল্লিখিত ১৫০০০০ টাকার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা আবশ্যক, 
সেমতে 

আদেশ হইল যে 

বর্তমান সনের বজেটের লিখিত উদ্বত্ত টাকা দিয়া (রিজাভ তহবিল মং ১০০০০০২ টাকা) হইতে 
৭০০০০, টাকা এবং স্বাধীন রাজ্য হইতে ৩০০০০ টাকা ও জমিদারী হইতে ৫০০০০ টাকা বর্জৈটের 
অতিরিক্ত সংগ্রহুমে একট স্বতন্ত্র তহবিল সম্টি করিয়া তাহা হইতে রাজপ্রাসাদ নিম্মাণের ব্যয় দেওয়া যায় । 
বজেট প্রস্তত সময়ে স্বাধীন রাজ্যের আয় মং ৫০০০০০ টাকা ও জমিদারীর নগদ ইরসাল মং ১৫০০০০২ 
টাকা ধরা হইগ়্াছিল। কিন্তু ভরসা করা যায় সংসৃষ্ট কার্যকারকগণ আয়রুদ্ধি ও ব্যয় লাঘবের প্রতি বিশেষ 
মনোযোগ নিবেশ করিলে এক্ষণ যে অল্প পরিমাণ টাকা অতিরিক্তরাপ চাওয়া হইল তাহা আদায় ইরসাল করিতে 
সক্ষম হইবে, ইতি। সন ১৩০৭ ঘ্রিপরা তারিখ ১২১৬ই অগ্রহায়ণ । 
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শিক্ষা, স্থাস্থ্য, পূর্ত ও পরিবহণ ইত্যাদি 

নিদশন--৮ 

ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত রাজপ্রাসাদ ও অন্যান্য গুহাদি পুননির্মাণ সম্বন্ধে 

ৃ্ ঢং, 16, 1060 82111101) 

মেমো নং ৭০ 

অবিদিত নহে যে বিগত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের ভূমিকম্পে রাজপ্রাসাদ ও অন্যান্য কুঠি হায়, কোনটি 
একেবারে ভূমিসাৎ ও কেনটি আংশিক বিনম্ট ও ভগ্ন হইয়াছে । এই সকল পুননিম্্মাণ ও সংস্কারের জন্য 
জন্য বিস্তর টাকার প্রয়োজন। এসময়ে যাহাতে আয়রদ্ধি এবং ব্যয়লাঘব হইয়া অধিক পরিমাণে টাকা 
ইরশাল হইতে পারে, কম্মচারীমান্রেরই তদ্বিষয়ে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক । অতএব 

আদেশ হইল যে 

কি কি প্রণালী ও উপায় অবলগ্ধন করিলে আয়রদ্ধি ও ব্যয়সঙ্কোচ হইতে পারে, তদ্বিষয় কোন প্রস্তাব 
থাকিলে সম্ত্র রিপোট দ্বারা গোচর করার কারণ প্রতিলিপি রাজস্ব বিভাগে এবং চাকলার কাছারীতে প্রেরণ 
করা যায়। ইতি ১৩০৭ ভ্রিং ২৫শে অগ্রহায়ণ। 

নিদশন--৯ 

পূর্ত স্পারিল্টেন্ডেন্ট মিঃ স্যার্ডিস্ এর প্রতি ক্ষমতা অপণ 

শ্রীহরি 

7২,176. 1000 13901117917 

চট মেমো নং * 

এপক্ষের বিগত ৬ই পৌষ তারিখের ৭২ নং রোবকারী দ্বারা শ্রীযুত ই, এফ, সেম্ডিস্ সাহেবকে রাজ- 
প্রাসাদ সংক্রান্ত পূর্তুকার্যের সুপারিন্টেণ্ডেন্টের পদে নিযুত্তত করা হইয়াছে, এইক্ষণ দেখা যাইতেছে বণিত কার্যে 
অতিরিক্ত অন্যান্য পৃ্তকার্ধ্য পরিদর্শনাদি করার জন্যও তাহার সময় এবং সবিধা আছে। অতএব এ রাজ্যের 
যাবতীয় পূর্তকার্্য সম্বন্ধে তাহাকে নিশ্নলিখিতরাপ ক্ষমতা অর্গণ করা হইল। 

১। যাবতীয় পূর্তকার্য্য যথানিয়মে সম্পন্ন হয় কিনা তাহা পরিদর্শন করা ও ইঞ্জিনীয়ার, ওভারসিয়ার, 
রাজমিন্ত্রী প্রভৃতি হইতে উপযুক্তরূপ কার্য্য লওয়া সুপারিন্টেতেন্টের প্রধান কর্তব্য হইবে। 

২। সুপারিল্টেণ্ডেট পূর্তকার্য্য সম্বন্ধে পূর্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকের অধীন থাকিবে । সুপারিল্টেেন্ট 
আফিসের প্লেন, এজ্টিমেট, জিনিষপন্রের স্টোর বহি ও যাবতীয় হিসাবপত্র ভারপ্রাপ্ত কার্য/কারকের 

' পরিদর্শনাধীন থাকিবে। 

৩। সুপারিল্টেভেন্টের কার্যের সুবিধার জন্য তাহার অধীনে আবশ্যকীয়রূপ একটি আফিস এস্টাব্লিশ- 
মেল্ট নিযুক্ত থাকিবে এততিন্ন পূর্তুবিভাগের অধীনস্থ ইঞজিনীয়ারিং এঙ্টাব্লিশমেন্ট 'অর্থাৎ ইঞজিনীয়ার, ওভারসিয়ার 
প্রভৃতি কম্্মচারীগণ ও শ্রমজীবি এস্টাব্লিশমেন্ট অর্থাৎ রাজমিস্ত্রী ইত্যাদি সুপারিন্টেতডেল্টের অধীন থাকিয়া, 

৩৩৫ 



রাজগী ভ্রিপূরার সরকারী বাংলা 

'কাধ্য করিবে। কেন বিষয়ে এই সকল করম্্মচারীর ত্রুটি পলিরক্ষিত হইলে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট তাহাদিগের বেতনের 
অদ্ধ পর্য্যন্ত জরিমানা কিবা সস্পেণ্ড করিতে পারিবে। তদৃদ্ধ দেওয়া আবশ্যক বোধ নিতে সুপারিস্টেণ্ডেন্ট 
ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকের নিকট রিপোট” করিবে । 

৪। কোন পূর্তকার্টয আরম্ভ করা আবশ্যক হইলে সুপারিল্টেত্ডেন্ট তদ্বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত কার্য)কারকের 
অনুমতি গ্রহণ করিবে, তদনত্তর যথারীতি এম্টিমেট ও নক্সা প্রস্তুত করাইয়া ভারপ্রান্পত কার্যকারকের মঞ্জরী 
গ্রহণান্তে কা্যের অনুষ্ঠান করিবে। 

৫। কেন পূর্তকার্য্য খাসে বি কল্দ্রাক্ট দিপা করান হইবে তাহা সাধারণতঃ সুপারিল্টেণ্ডেল্ট স্থির 
করিবে । কল্ট্রাকট দেওয়া আবশ্যক হইলে ডাক করিয়া কি অন্য প্রকারে ব্যক্তি ও নিরেখ ইত্যাদি অবধারণবক্রমে 
ভারপ্রাপ্ত কার্যাকারক নিকট রিপোর্ট করিয়া তাহার মঞ্জরীমতে সুপারিন্টেণ্ডন্ট কার্যে প্ররত্ত হইবে। 

৬। পূর্ত সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য উপযুক্তরূপে সম্পাদন জন্য সুপারিলন্টেণ্ডেন্টের দায্লীত্ব থাকিবে এবং 
অনুষ্ঠিত কার্য্য কিরূপ ও কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক নিকট প্রতি পনর দিন অন্তর 
রিপোর্ট করা স্পারিন্টেতেন্টের উচিত হইবে। 

৭। এম্টিমেট দৃষ্টে আবশ্যকীয় মালমসলা যন্ত্রাদি ক্রয় করা, তৎসম্বন্ধে পূর্ত বিভাগে রিপোট করা ও 
এ সকল জিনিসপত্রের রীতিমত হিসাব রাখা ও তত্বাবধান করা সুপারিল্টেণ্েল্টের কর্তব্য হইবে। 

৮। পর্তসংক্রান্ত কার্যের এবং আপন ও আপনার অধীনস্থ এস্টাব্লিশমেন্টের বিল আবশ্যকীয় মন্তব্য 
সহ পর্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক নিকট প্রেরণ করা সপারিন্টেণ্ডেন্টের ক্ষমতা থাকিবে । এবং এই 
সকল বিল ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকের মঞ্জরীমতে খরচ পড়িবে। কোন কার্যের জন্য কাহাকে অগ্রিম টাকা দিতে 
হ্হর ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকের মঞ্জরী নিয়া দিতে হইবে। 

৯। বজেট প্রণয়ন সময়ে আপন অধীনস্ত কম্মচারীগণের মধ্যে পরিবর্তন নিবর্তন ইত্যাদি সম্বন্ধে 
বেখন প্রস্তাব থাকিলে স্পারিন্টেন্ডেন্ট লিখিতরূপে যথাসময়ে ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকের নিকট জানাইবে। 

আদেশ হইল যে 

ইহার প্রতিলিপি পূর্ত আফিসে ও উক্ত সুপারিন্টেত্ডেন্ট নিকট পাঠান যায়। ইতি ১৩০৮ ভ্রিং ৭ই বৈশাখ। 

নিদরশশন--১০ 

আগরতলা সহরের উন্নয়ন সম্পর্কে 

শ্রাহরি 

চু, ৩. 7090 32191) 

মেমো নং ৩ ক 

জানা যায় আগরতলা মিউনিসিপালি।টর অন্তর্গত স্থানে অধিবাসীগণ আপন ইচ্ছামতে মৃত্তিকা খনন করিয়া 
অসংখ্য পৃতিগন্ধময় গর্তের সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাতে নগরের স্থাস্থ্যের বিশেষ ব্যাঘাত হইয়াছে । ভবিষ্যতে যাহাতে 
এঁরাপ গর্ভ খনিত হইতে না পারে এবং এইক্ষণ যাহা বর্তমান আছে তাহা সন্ত্বর ভরট হইয়া সমভ্মি কিবা 
পুক্ষরিণী আকারে পরিণত হইতে পারে তত্প্রতি পূর্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকের এবং মিউনিসিপাল 
চেয়ারম্যানের বিশেষ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। 

৩৩৬ 



শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পূর্ত ও পরিবহণ ইত্যাদি 

এই সহরের অধিবাসীগণের বাসা, বাটী ও গুহাদি ও অতিশয় বিশৃঙ্খলভাবে নিষ্িমিত। এ সমস্ত শৃঞ্খলা- 
বদ্ধ না হইলে স্থাস্থ্যোন্নতি হইতে পারে না। জানা যায় বর্তমান সময়েও অনেক বাসা ও বাটী এরূপ বিশঙ্খল- 
ভাবে নিম্লিমত হইতেছে, অতএব এতৎসম্বন্ধবেও উক্ত দুই কম্্মচারীর বিশেষ দৃষ্টি থাকা ভাবশ্/ক সেমতে 

হকম হইল যে 

অবগতি ও আচরণার্থ এই মেমোর প্রতিলিপি পূর্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য)কারক এবং মিউনিসিপাল 
বিভাগের যোগে চেয়ারম্যান নিকট পাঠান যায়। ইতি ১৩০৮ ভ্রিং ১৪ই বৈশাখ 

নিদশন--১১ 
রাজপ্রাসাদ নির্মাণ সম্পকে 

শ্রীহরি 

চ0. 17. 1085 

মেমো নং 8 

যেহেতু কলিকাতার মাটিন কোম্পানী কতক কাল যাবত আগরতলাতে রাজপ্রাসাদ এবং অন্যান্য এমারত 
প্রস্তত করিতেছে, তদ্দরন বর্তমান সময়ে তাহাদের কতক টাকা প্রাপ্য হইয়াছে ও এইক্ষণও কার্য চলিতেছে; 
এই সকল বাবত তাহাদের যে টাকা প্রাপ্য হইয়াছে ও হইবে, তাহা আদায়ের সুবন্দোবস্ত করা আবশ্যক, 
অতএব এতদ্বারা চাকলা রোশনাবাদের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত ম্যাক্মিন সাহেব প্রতি আদেশ করা যাইতেছে যে 
তিনি এইক্ষণ হইতে চাকলা রোশনাবাদের দক্ষিণ বিভাগের সম/ক উসুলী টাকা স্থ।নীয়- কম্মচারীগণের বেতন 
ও অন্যান্য স্থানীয় ব্যয় বাদে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তৎসম্যক এখানে ইর্শাল কিম্বা সদর রাজস্ব ইত্যাদিতে 
ব্যয় না করিয়া উক্ত মার্টিন কোম্পানীকে তাহাদের উপরোক্ত প্রাপ্য আন্দরে দিবেন। এপক্ষের স্বতন্ত্র মেমো দ্বারা 
অন্যরূপ আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত এই আদেশ বলবৎ থাকিবে । ম্যানেজার ও দেওয়ান এবং তাহাদের স্থলবভীগণ 
এই আদেশান্যায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য থাকিবে । ইতি ১৩১০ শ্রিং ১৬ই আষাঢ়। 

নিদর্শন-১২ 
লেডি ডাক্তার পদে নিয়োগ 

২. 1. 1060 732117101) 

মেমো নং ৭ 

যেহেতু সরকারী প্রয়োজনে একজন লেডি ডাক্তার নিযুক্ত করার দরকার হওয়ায় গত ২১শে আষাঢ 
হইতে মিস্ এইজকে মাসিক মং ১৫০২ দেড়শত টাকা বেতনে নিয়োগ করিয়া সম্বন্ধে তাহাকে পত্র জিথিয়া 
জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সেমতে :-- . 

আদেশ হইল যে 

মিস্ এইজকে লেডি ডাত্তগরের পদে মাসিক মং ১৫০ দেড় শত টাকা বেতনে নিযুত্ত করা যায় এবং 
গত ২১শে আষাঢ় হইতে উত্ত লেডি ডাত্তণর তাহার বেতন প্রাপ্ত হইবে । পরিণতির জন্য এই মেমোর প্রতিলিপি 
চিকিৎসা বিভাগে ও সংসার আফিসে এবং অন্যান্য সংস্ষ্ট আফিস সমূহে পাঠান যায়। ইতি ১৩১০ স্্রিং 
২রা আশ্বিন। 
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রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 

নিদর্থন--১৩ 

আগরতলা কলেজ : সিনিয়র ব্বত্তি 

শিক্ষা বিভাগ 

বৃত্তি বিতরণ 

১৩১৩ ভ্রিং, তাং ১৭ই শ্রাবণ, নির্ধারণ নং ৩৭০। শ্রীউমেশ চন্দ্র দে ও শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র সেন 
আগরতলা কলেজ হইতে এফ. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় তাহাদের প্রত্যেকের মাসিক ১৫ টাকা হিসাবে 
দুই বৎসরের তরে সিনিয়ার ব্বত্ি নিদ্ধারিত হইল । 
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ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক 

নিদশন--১৪ 

সরকারী বাসাবাড়ী ব্যবহার সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী 

পূর্ত বিভাগ 

১৩১৩ ভ্্িং £ তাং ২৮শে শ্রাবণ, মেমো নং--১১॥। শ্রীশ্রীযৃত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের গত ওরা শ্রাবণের 
১০১ নং আদেশে মঞ্জরীকৃত রাজকম্মচারীগণের বাসাবাটী সম্বন্ধীয় এ আফিসের গত ৩১শে আষাছের লিখিত 
নিয়মাবলী বর্তমান শ্রাবণ মাস হইতে প্রবল গণ্য হইবে। 

২। যে বাসা নিম্মানকার্যে মোট যত টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহার উপর উল্লিখিত' নিয়মাবলী অনুসারে 
ভাড়ার পরিমাণ স্থির করিতে হইবে; সংস্কার কায্যের ব্যয় প্রাগুস্ত ব্যয় সহ যোগ করিতে হইবে না। 

৩। সরকারী ব্যয়ে নিশ্মিত রাজকমর্মচারীরদিগের ব্যবহাত বাসাসমৃহের একখানা রেজিষ্টারী বহি 
পূর্ত আফিসে রক্ষিত হইবে। তাহাতে নিম্নলিখিত বিবরণ থাকিবে ₹- 

(১) ক্রমিক নম্বর। 
(২) মহল্লার নাম বা পরিচয়। 
(৩) বাসার পরিচয় অর্থাৎ প্রথমতঃ যাহার ব্যবহারাথ নিম্মিত হইয়াছিল। 
(8) যে সনে নিশ্িমত হইয়াছে। 
৫) নিম্মিত গৃহাদির প্রকার ও সংখ্যা । 
(৬) নিশ্মমাণের ব্যয়, টাকার ভগ্নাংশ ॥. আনা বা তদৃদ্ধ হইলে ১২ টাকা ধরিতে হইবে এবং ন্যন 

হইলে বাদ দিতে হইবে। 
(৭) বাসা প্রস্ততের পশ্চাৎ কোন গৃহ নিশ্লিমত হইয়া থাকিলে যে সনে যে আয়তনের যতখানা গুহ 

যত ব্যয়ে নিম্মিত হইয়াছে। 
(৮) যে সমস্ত গৃহ বর্তমানে আছে তাহার প্রকার সংখ্যা এবং তদ্দরুন ব্যয়িত টাকার মোট পরিমাণ । 

হার উপর ভাড়া ধার্য হইবে) 

৩৩৮ 



শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পৃ ও পরিবহণ ইত্যাদি 

(৯) ধার্য্য মাসিক ভাড়ার পরিমাণ । 

' ৬০) বর্তমান অধিবাসীর বা অধিবাসীগণের নাম ও পদ এবং কার্যযস্থল। 

(১১) মন্তব্য। 

৪। বর্তমান শ্রাবণ মাস মধ্যে প্রয়োজনীয় বিবরণ সংগ্রহ পৃব্বক উল্লিখিত রেজিজ্টারী। বহি প্রস্তুত 
করিয়া পূর্ত আফিস সরকারী বাসা সমৃহের বর্তমান আধিবাসীগণকে তাহাদের দেয় ভাড়ার পরিমাণ এবং তাহা 
যে বর্তমান মাস হইতে তাহাদিগের বেতন হইতে কমত্তিত হইবে, এই সংবাদ নোটিশ দ্বারা জানাইয়া দিবেন। 

৫। কম্্মচারীর নাম ও পদ এবং দেয় ভাড়ার পরিমাণ সম্বলিত লিষ্ট প্রস্তত করিয়া পর্ত অফিস 
সমগ্র লিষ্টের একখণ্ড নকল হিসাব বিভাগে এবং সংস্ষ্ট অংশের নকল সংসৃষ্ট আফিসে ও ট্রেজরীতে প্রেরণ 
করিবেন। 

৬। প্রত্যেক আফিসের ভারপ্রাপ্ত কাধ্যকারক তদধীনস্থ কার্যাকারকের ও লিপের বেতনের বিল প্রস্তুত 
করিবার কালে বিলের “বাকি প্রাপ্য” কলমের পৃব্বে অধিকৃত বাসার ভাড়া এরূপ একটি কলম যোগ করিয়া 
তাহাতে নির্ধারিত বাসাভাড়ার............ লিপি করতঃ উক্ত ভাড়াবাদে বাকী প্রাপ্য বেতন পরবতী কলমে প্রদর্শন 
করিবেন এবং শেষোক্ত টাকাই ট্রেজুরী হইতে গ্রহণ করিবেন। 

৭। ট্রেজুরীর কার্যকারক বিলের বেতন খরচ লিপিকার পর তল্লিখিত বাসাভাড়ার টাকার অদ্ধাংশ 
সরকারী বাসার ভাড়া হেডে এবং অপর অদ্ধাংশ সরকারী বাসার সাধারণ সংস্কার জন্য আমানত হেডে জমা 
দিবেন। এবং প্রত্যেক মাসান্তে সেই মাসের আদায়ী ভাড়ার টাকার পরিমাণ, কম্ম্মচারীর নাম, পদ ও কার্যয- 
স্থানের বিবরণ-সহ একলিস্টে প্রস্তুত করিয়া পূর্ত আফিসে প্রেরণ করিবেন। 

৮। পূর্ত আফিস এ লিশ্টের লিখিত ভাড়ার পরিমাণ পরীক্ষা করিবেন এবং প্রত্যেক বাসার ভাড়া 
উতশ্তল ও বাকার স্বতন্ত্র একটি হিসাব বহি প্রস্তত করিয়া তাহাতে মাসে মাসে ভাড়া.দায়া ও উত্তল লিপি 
করিবেন এবং পূর্ব অধিবাসীর বাসা ত্যাগ ও নৃ্তন কম্্মচারীর বাসায় প্রবেশের তারিখ এবং ভাড়ার পরিমাণ 
হাস"বা বৃদ্ধি হইলে তাহার বিবরণ লিপি করিবেন। 

৯। কেন কম্্মচারীর কোন মাসের বেতন বাবত কিন্তু প্রাপ্য না থাকিলে, ভাড়ার টাকা জন্য উপায়ে 
আদায় না করিয়া এঁ কর্মচারীর পরবর্তী মাসের বেতন হইতে তাহা কর্তন পুব্বক আদায় করে বা কম্্মচ্যত 
হয়, তবে সরকারী দাবি আদায়ের সাধারণ নিয়মানূসারে প্রাপ্য ভাড়া আদায় করিতে হইবে। 

১০। শারদীয় পূজার বন্ধ ও গ্রীল্মাবকাশ প্রভৃতি নিগ্নমিত দীর্ঘ সময়ের বন্ধকালের জন্য কোন বাসার 
অধিবাসী স্থানান্তরে গেলে এ কালের ভাড়া বাদ দেওয়া যাইবে না। 

১১। কোন কম্্মচারী সরকারী কোন বাসা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে চিঠি দ্বারা ত্যাগের তারিখ 
উপযুক্ত সময়ে পূর্ত আফিসে জানাইবে। এরূপ চিঠি প্রাপ্তির পর পূর্ত আফিস ওভারসিয়ার মোতায়ন পর্বক 
উত্ত বাসার অবস্থার তত্বাবধান করিবেন । 

১২। অধিবাসীর ভ্রটিপ্রযুত্ত সরকারী বাসার কোন অনিম্ট সাধিত হইলে তাহা সংশোধন করিতে যে 
ব্যয়ের দরকার হয়। তাহা অধিবাসীকে বহন করিতে হইবে । এই ব্যয়ের পরিমাণ পূর্ত আফিস নিদ্ধারণ করিবেন। 

১৩। নূতন ছাউনী দেওয়া অধিক সংখ্যক পালা পরিবর্তন করা ও নতন টাট্ট নিশ্্মাণ করা, এই 
সকল অধিক ব্যয়সাধ্য কার্য্য বিশেষ সংস্কার এবং অল্প ব্যয়সাধ্য অন্যবিধ ক্ষত্র মেরামত আদি কার্য সাধারণ 
সংস্কার। সাধারণ সংস্কার কার্যয অধিবাসী ইচ্ছা করিলে পূর্ত আফিসের মঞ্জরীমতে নিজ ব্যয়ে সমাধা করিয়া 
উক্ত আফিসে ব্যয়ের হিসাব দাখিল করতঃ তথা হইতে পশ্চাৎ ব্যয় গ্রহণ করিতে পারিবে । অধধথা আগ্রে সম্ভাবিত 
ব্যয়ের পরিমাণ দর্শাইয়া .পূর্ত আফিসে আবেদন করতঃ ব্যয় গ্রহণ করিতে পারিবে। এরাপ সংস্কার বর্ষ মধ্যে 
একাধিকবার নিম্পন্ন হইতে বাধা ঘটিবে না। 

গ্টি 
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রাজগী শ্ত্রিপূরার সরকারাঁ বাংলা 

নিদুর্শন--১৫ 

আগরতলা কলেজ ও স্কল-গৃহাদি অগ্নিসংযোগ ভঙ্ষমীভূত হওয়া সম্বন্ধে 

ঘোষণা ও বিজাপন।* 

গত পর রাত্রিতে অএস্থ কলেজ ও স্কুল-গৃহ সমূহ মনুষ্য কর্ত.ক অগ্নিসংযোগ হেতু ভঙ্মীভ্ত হইয়াছে। 
যে কোন ব্যক্তি অপরাধীকে ধত করিতে অথবা তাহার 'সন্ধার্ন বলিয়া দিতে পারিবে এবং যে পুলিশ কম্্মচারী 
নিপুণতার সহিত অনুসন্ধান দ্বারা আসামী ধৃত করিতে পারিবে, তাহাদিগকে সরকার হইতে ২৫০২ আড়াই শত 
টাকা পুরস্কার প্রদান করা যাইবে। পলিশ কর্ম্মচারী ও সন্ধানকারী, উভয়ের মধ্যে পুরস্কারের টাকা সমভাগে 
বিভক্ত হইবে, ইতি সন ১৩১৩ ত্রিপুরা, তারিখ ২৮শে কাত্তিক। 
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পলিশ সুপারিষ্টেত্ডেন্ট 

গরাজধানী আগরতলাস্থ পূর্বতন সরকারী কলেজ সম্পর্কে এই বিজাপনটি একটি ওুরুত্বপর্ণ তথ্য বহন করিতেছে এজন্য 
ঘোষণাটিকে জনশিক্ষায় অধ্যায়ত্তত্ত করা হইল। 

নিদরশন--১৬ 

আগরতলা সংস্কৃত বিদ্যালয় সম্বন্ধে নিয়মাবলী 

শিক্ষা 

আগরতলা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ছান্রগণের অধ্যয়নাদি সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী 

১। অধ্যাপক পুবর্বাহে” ৬ই ঘটিকা হইতে ৯ই ঘটিকা পর্যন্ত এবং অপরাহে, ই ঘটিকা হইতে ৮ই 
ঘটিকা পর্য্যন্ত ছান্ত্রদিগকে অধ্যয়ন করাইবেন। 

২। ছান্রদের জন্য সম্প্রতি ৪ চারি টাকা হারে ২টি বৃত্তি নিদ্ধীরিত আছে, এঁ রৃত্তি গুণানুসারে প্রথম 
শ্রেণীতে একটি ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে একটি প্রদত্ত হইবে। 

৪। রুত্তি প্রাপ্ত ছাত্রদের শিক্ষার ফল মন্দ হইলে অথবা তাহাদের স্বভাব চরিত্রে কোন ও বিশেষ 
দোষ লক্ষিত হইলে রূত্তি হইতে তাহারা বঞ্চিত হইবে এবং তাহা গুণানুসারে অন্য ছাত্র প্রাপ্ত হইতে পারিবে। 

8। ছান্্রগণ নিদ্দিষ্ট পাঠ্য অধ্যয়ন করিবে । স্থ স্ব ইচ্ছানুসারে স্বতন্ত্র ভাবে পাঠ করিতে পারিবে না। 

৫। উচ্চ শ্রেণীর ছান্রগণ বিশেষতঃ বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রদ্বয় নিম্ন শ্রেণীর ছান্রদিগকে আবশ্যকানুসারে উপদেশও 
শিক্ষা দিতে পারিবে। 

৬। ছাত্রগণ উভয় বেলায় নিয়মিত সময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকিবে। অনুপস্থিতির বিশেষ কারণ 
দর্শাইতে না পারিলে রৃত্তিপ্রাপ্ত ছান্রগণ অনুপস্থিতি কালের বৃত্তি হারাইবে এবং অন্যান্য ছান্ত্রগণ অকারণে 
অনুপস্থিত থাকিলে দৈনিক দুই পয়সা করিয়া জরিমানা দিবে। 
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৭। বিদ্যালয়ের কার্য প্রতি সপ্তমীর দিবসে ও শ্রয়োদশীর রান্রিতে বন্ধ থাকিবে; তদ্বাযতীত হাইস্কুলের 
সহিত তুল্যভাবে হিন্দুর পবে্র্বোপলক্ষে ও গ্রীন্মাবসরে বন্ধ থাকিবে। 

৮। বিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত. রেজিষ্টারী বহি সমস্ত থাকিবে। 
' (১) হান্রগণের নাম ধাম আদি বিষয়ক রেজিজ্টরী। 

(২) অধ্যাপকের উপস্থিতির রেজিম্টরী। 
(৩) ছান্রগণের উপস্থিতির রেজিম্টরী। 
(8) বিদ্যালয়ের ব্যবহারে সরকারী যে সমস্ত পৃত্তভক এবং অন্যান্য জিনিস থাকে তাহার রেজিজ্টরী, 

ইতি। সন ১৩১৩ শ্ত্রিং, তাং ১১ই পৌষ। 
0. £₹. 04৯৩ 

মন্ত্রী 

নিদর্শন-১৭ 

ছাত্ররত্তি 

১৩১৪ শ্রিং, তাং ১লা জ্যৈষ্ঠ, সারকুলার নং ৩-১৩১৩ ভ্ত্রিং সনের ছাত্ররুত্তি পরীক্ষাসমূহে নিম্নলিখিত 
ছাত্রগণ রৃত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে উহাদের প্রত্যেকের বৃত্তি ১৩১৩ ভ্্রিং সনের ১লা বৈশাখ আদায় ধরা হইবে। 

যত টাকা এই বৃত্তি 
ক্রমিক যে প্রকারের মাসিক বৃত্তি কতকাল 
নগর ছাত্রের নাম যে বিদ্যালগন হইতে উত্তীর্ন পরীক্ষায় উত্ভীর্ন দেওয়া গেল স্থায়ী হইবে 

১। শ্রীকৈলাস চন্দ্র সেন কৈলাসহর যুবরাজ্য স্কুল মাইনর ছাত্ররুত্তি ৫. তিন বৎসর 
২। শ্রীগোপাল কৃষ্ণ দে বিলনীয়া মধ্য ইং স্কুল উচ্চ বাঙ্গালা 8. চারি বৎসর 
৩। শ্রীভারত চন্দ্র দে এ এঁ ৪২ এ 
৪। শ্রীমুকন্দ্র চন্দ্র দাস নৃতন হাবেলী বঙ্গ বিদ্যালয় এ ৪. এ 
৫। শ্রীআলী আহাম্মদ এ এ ৪ এ 
৬। শ্রীইউসূফ আলী সোনামুড়া মধ্য ইং স্কল নিশ্ন বাজলা ৩. দুই বৎসর 
৭। শ্রীবদরদ্দিন এঁ এ ৩. এ 

৮। শ্রীমহিম চন্দ্র ভট্াচার্য্য ফটিগুলী মধ্য ইং স্কুল এঁ ৩. এ 
৯। শ্রীপ্যারী মোহন দাস কৈলাসহর যুবরাজ স্কুল এ ৩. এঁ 

১০। শ্রীফজলে আলী যাত্রাপূুর পাঠশালা ছাত্ররুত্তি ২ এঁ 
১১। শ্রীগিরিধারী সিংহ গোলধারপূর এঁ ২২ এ 
১২। শ্রীতোবারক আলী ফলবপর এ ২ এ 
১৩। শ্রীচৈতন্যরাম মালী গোলধারপুর এ ২৭ এঁ 
১৪। শ্রীফজলে আলী খষ্যমৃখ এঁ ২ এ 
১৫। শ্রীগোবিন্দ্র চন্দ্র ভ্রিপিরা খোয়াই এ ২২. এঁ 
১৬। শ্রীমাং রসিদ বড়কন্দ এ ২ এঁ 
১৭। সৈয়াদ আলী যাত্রাপ্র এ ২ এঁ 
১৮। শ্রীমতি বিমলাবালা দেবী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয় এ ২ এঁ 
১৯। শ্রীমতি গিরিবঙ্লা দেবী এঁ এ ২ এ 

0. 2. 8982 

ভারপ্রাপ্ত কাধ্যকারক 
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নিদর্শন-১৮ 

আগরতলা কলেজের প্রিল্দিপ্যাল নিয়োগ 

শিক্ষা 

নিয়োগ 

১৩১৪ ভ্রিং, তাং ৭ই শ্রাবণ, মেমো নং ৪ শ্রীযুক্ত বাবু কঙ্জলাল নাগ এম্, এ, আগরতলা কলেজের 
প্রিন্সিপ্যাল পদে নিধুক্ত হইলেন । দ্বিতীয় আদেশ না হওয়া পর্যন্ত তিনি কার্যে উপস্থিত হওয়ার তারিখ হইতে 
মাসিক মং ৩৫০২ তিনশত পঞ্চাশ টাকা হারে বেতন পাইবেন। 

[). 7. 109 
' মন্ত্রী 

নিদর্শন--১৯ 
আগরতলাস্থ সরকারী হাইস্কুলের “উমাকাস্ত একাডেমী” নামকরণ 

১৩১৪ ভ্তরিংং তাং ২৯শে ফাল্গুন, মেমো নং ১৪-শ্রীশ্রীযূত সাক্ষাতের অভিপ্রায় অনুসারে বিগত ৮ই 
ফাল্গুন তারিখ হইতে আগরতলা হাইস্কুল মন্ত্রী রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুরের নামান্সারে উমাকান্ত একাডেমী 
আধথ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। 

অতঃপর এই বিদ্যালয় “উমাকান্ত একাডেমী” নামে পরিচিত হইবে এবং অফিসিয়েল কাগজ পন্ররে উক্ত নাম 
ব্যবহার হইবে। 

8, গের/0১লাটাহা 
ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক 

শিক্ষা বিভাগ 

নিদশন-”২০ 
লাইব্রেরীয়ান নিয়োগ 

শ্রীহরি 

মেমো নং ২ 

ঢং. 8. 70209 92127121) 

প্যালেস লাইব্রেরীর কার্য সুচারুরূপে নিব্বাহের জন্য জনৈক কার্যকারক নিয়োগ করা আবশ্যক, অতএব-- 

আদেশ-- 

শ্রীমলর় চন্দ্র দেবের স্থলে মন্ত্রী আফিস রাজস্ব বিভাগের মুন্সী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেনকে মাসিক 
মং ৬০১ যাইট টাকা বেতনে প্যালেস লাইব্রেরীর কাধ্যে নিয়োগ করা যায়। উত্ত কর্ম্মচারী এপক্ষের প্রাইভেট 
সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণ চন্দ্র রায়ের আদেশ ও উপদেশ মতে উক্ত লাইব্রেরীর ও অন্যান্য কার্য নির্বাহ 
করিবে। ইতি, সন ১৩৯৮ ভ্ত্রিং তারিখ ২০শে কান্তিক। 
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নিদর্শন--২১ 

আগরতলায় হাসপাতাল সংসুষ্ট মেডিকেল জ্ষুল স্থাপন 

3. 1. ৮2101152 

সন ১৩২০ ভ্রিং, তাং ৩০শে শ্রাবণ 

মেমো নং ৪ 

বিগত ১২ই জ্োষ্ঠ (২৬শে মে) তারিখে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী প্রভাবতী মহাদেবী ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল 
হাসপাতালের সংশম্রবে যে মেডিকেল স্কুলের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, উহা অতঃপর “20210 17৬16770119 
1৬০০৪] 117511096107৮ নামে অভিহিত হইবে । স্বাঁয় পিতুদেবের প্রতিষ্ঠিত স্বনামধন্যা 61101555 ৬1010118 র 
কমরণচটিহর «“৬10101158. 17৬01101191 1710511181৮ এর সহিত তাঁহার উপযুক্ত পত্র £711961701 1:0%210 ৬] এর 

স্মরণচিহ উক্ত “80810 15191107181 1161021 17911000101)” একত্রে রক্ষিত হইয়া এরাজ্যে মাতা পুত্রের 
উপযুক্ত কীতিস্তস্তস্বরাপ চিরস্থায়ী থাকে ইহাই এপক্ষের অভিপ্রায়, ইতি। 

নিদর্শন--২২ 

বাধ্যতামলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন 

3. 3.1. ৯৮1801898 

20.5.41. 

মেমো নং ৫০ 

স্বস্তি-- 

বিষম সমর বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর দেববশর্মা মাণিক্য বাহাদুর 
নরপতেবাদেশোহয়ং কারকবর্গেষু প্রচরতু, পরমস্য বিরাজতে রাজধানী হস্তিনাপূরী। 

যেহেতু এরাজ্যের প্রজা সাধারণের সব্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন করা 
এপক্ষের অভিপ্রেত অতএব কার্যে পরিণত করা হউক, ইতি। সন ১৩৪১ স্্রিপুরাব্দ, তারিখ ২০শে ভাদ্র। 
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নিদশন-২৩ 

রাজ্যের প্রতিবিভাগে ইমপ্ুভমেন্ট কমিটি গঠন 

13, 73, 2৩110101108 

এরাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে সমূহের রাস্তাঘাট নিশ্মাণ ও স্থানীয় উন্নতি সাধন কার্যে সুচারুরূপে সম্পন্ন 
হইবার নিমিত্ত প্রত্যেক বিভাগে এক একটি [হা)005011916 00011181066 গঠিত হওয়া এবং বিভাগীয় 
আদায়ী পর্তবত্জ কর দ্বারা তত্তবিভাগে উক্ত কার্য্য সম্পাদিত হওয়া এপক্ষের অভিপ্রেত। 

অতএব উপরোক্ত প্রয়োজনে প্রত্যেক বিভাগে ছয়জন সদস্য দ্বারা এক একটি কমিটি গঠিত হইবে। 
প্রতি তিন বৎসরান্তে পুনরায় সদস্য মনোনয়ন করা যাইবে। বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত ' কার্যকারক নিজ নিজ 
বিভাগীয় সমিতির সভাপতিরূপে কায্য করিবেন। সদস্য হিসাবে একটি ভোটের অতিরিক্ত তাহার একটি 
0850108 ৬০5 দিবার অধিকার থাকিবে । নিম্নলিখিত পাঁচটি সম্প্রদায়ের প্রতেকটি হইতে এক একজন 
করিয়া প্রতিনিধি উক্ত সমিতির সদস্যরূপে নিযুক্ত হইবেন-- 

০১) তালুকদার ও জমিদারগণ 
(২) আইন ব্যবসায়ীগণ 
(৩) ব্যবসায়ীগণ 
(8) পাব্বত্যপ্রজা 
৫) কষকপ্রজা 

উল্লিখিত সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে সদস্য হইবার উপযুক্ত ব্যক্তিগণের নাম শ্রীযূত মন্ত্রী বাহাদুর অবিলছে 
এপক্ষের গোচর করিবেন। ইতি সন ১৩৪৩ ভ্ত্রিং তারিখ ২০শে আশিন। 

নিদর্শন--২৪ 

বিভাগীয় ইমপ্রুভমেন্ট কমিটি সম্মহের কার্যপ্রণালী 

ঢং. 1. 7060 822) 

4.7.46. 

রোবকারী নং ৯৭ 

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর দেববশ্র্মা মাণিক্য বাহাদুর এলাকে স্বাধীন 
ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা । ইতি। সন ১৩৪৬ ব্রিপুরাব্দ, তারিখ ৪ঠা কাত্তিক। *” 

. যেহেতু এরাজ্যের পূর্তবত্স সংক্রান্ত উন্নতি সাধানের উদ্দেশ্যে এবং সন্ত্বরতার সহিত ও সুষ্ঠুভাবে তৎসংক্রান্ত 
কার্ধ্য পরিচালনার জন্য প্রত্যেক বিভাগে স্থানীয় লোকদ্বারা গঠিত এক একটি সমিতি (00101710066) স্থাপন 
করা এপক্ষের অভিপ্রেত অতএব আদেশ করা যায় যে, 

স্ব স্ব বিভাগে রাস্তাঘাট, জলাশয় নিশ্মাণ ও সংস্কারের এবং অন্যবিধ যে কোন বিষয়ে উন্নতিজনক 
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শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরত ও পরিবহণ ইত্যাদি 

কার্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য, স্থানীয় তালুকদার ও জমিদার, আইন ব্যবসায়ী, ব্যবসায়ী পাবর্বত্য প্রজা এবং 
কৃষক প্রজা--এই পাঁচট সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বমূলক সমিতি গঠন করা যায়। প্রত্যেক বিভাগের পূর্তবত্ম সংক্রান্ত 
আদায়ীকর দ্বারা গঠিত ফণ্ড বিভাগের আলোচ্য উন্নতিমূলক কার্যসমূৃহ সম্পন্ন হইবে। 

প্রতি তিন বৎসরান্তে কমিটি সমূহের সদস্যবর্গ এপক্ষ কর্তক নৃতনভাবে নিযুক্ত হইবে। বিভাগীয় 
ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক কমিটির সভাপতিরূপে কার্য করিবেন এবং সভাপতিস্বরূপে সাধারণ ভোটের অতিরিক্ত 

ইহার একটি 0850178 ৬০০ প্রদানের অধিকার থাকিবে । 

কমিটিসমূহ সাধারণতঃ স্ব স্ব বিভাগীয় রাস্তাঘাট জলাশয় ইত্যাদি এবং আবশ্যক স্থলে অন্যান্য উন্নতি- 
জনক কার্যসম্পাদন সম্পর্কে আলোচনাপৃব্বক প্রস্তাব (০16776) এপক্ষ সদনে উপস্থিত করিবে। এপক্ষের 
অনুমোদন প্রাপ্ত হইলে সংসম্ট কার্যযসমূহ কমিটি কর্ত ক পরিচালিত হইবে । কমিটি, মঞ্জরীকৃত প্রস্তাব কাধ্যে 
পরিণত করার কালে পূর্ত বিভাগের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিবেন। 

নিদর্শন-২৫ 

রাস্তাঘাটের উন্নয়নমলক কার্ের জন্য রপ্তানীকত ধান্য ও চাউলের উপর শুল্ক ধার্য করা 

83. 3.৮. 12111192 

17.8.47 

মেমো নং ১২৭ 

যেহেতু এপক্ষের প্রতীতি হইতেছে যে এরাজ্যের রাস্তাঘাটের অভাবে এরাজ্যে উৎপন্ন মাল রপ্তানীর অন্তরায় 
হেতু ম্প্রজাগণ উপযুক্ত ম্ল্য পাইতেছে না এবং তাহা প্রজাবর্গের বিভিন্ন প্রকারের কৃষিকার্যের ও শিল্প কার্যে 
যথোপযুক্ত উৎসাহের ও ক্রেতার অভাবের অন্যতম প্রধান কারণ এবং এই অভাব দূরীকর ণার্থ এ রাজ্য মধ্যে 
সব্র্বাবিধ মালপত্র আমদানী, রপ্তানীর সবিধা করিয়া দেওয়া আবশ্যক । 

অতএব রাজমন্ত্রীর প্রস্তাবানুযায়ী আদেশ করা যায় যে এ ব্রাজ্য মধ্যে সব্ববিধ মালপন্ত্র আমদানী রপ্তানীর 
সুবিধাকল্ে রাজ্যের সব্বন্ত্র প্রয়োজনীয় রাস্তাঘাট করা হউক এবং আংশিকভাবে তদ্বয় নিব্বাহার্থ এ রাজ্য হইতে 
রপ্তানীকৃত ধান্য ও চাউলের উপর মন প্রতি % দুই আনা হারে শুল্ক আদায় করা ইউক। প্রয়োজন হইলে 
শুলেকর হার পরিবন্তিত হইতে পারিবে । এতদ্বিষয়ে নিশ্নোক্ত, মূল নীতি অনুসরণ করিতে হইবে। 

১। যে ক্ষেত্রে ধান্য চাউল রপ্তানী করিবার প্রসিদ্ধ রাস্তা ও নদীপথের সযোগ সুবিধা আছে ও হইবে 
সেই ক্ষেত্রেই উক্ত শুল্ক আদায় করিতে হইবে । এই সকল রাস্তা ও নদীপথ ও তৎসমূদয়ের এলাকা রাজমন্ত্রী 
নির্ধারণ করিয়া ঘোষণা করিবেন। 

হ। সাধারণতঃ রাজমন্ত্রীর নির্ধারিত এরাজ্যের সীমান্তবর্তী স্থানের ধান চাউল এই শুল্ক হইতে বজ্ভ্িত 
থাকিবে। এতদ্যতীত বিশেষ বিশেষ স্থান রাজমন্ত্রী সুবিবেচনানুষায়ী শুল্ক বজ্ভিত রাখিতে পারিবেন। 

৩। কেহ এই আদেশ অমান্য করিয়া ধান্য ও চাউল রপ্তানী করিলে কিম্বা রপ্তানীর উদ্যোগ করিলে 
কিম্বা রপ্তানীর সাহায্য করিলে ফৌজদারী আদালতে বিচারে তাহার অনধিক ১০০২ একশত টাকা পর্যন্ত 
অর্থদণ্ড কি এক মাস সশ্রম কারাদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড হইতে পারিবে একাধিকবার এই অপরাধ করিলে 
উদজ্লিখিত দণ্ড দ্বিগুণ হইতে পারিবে ।. 

8৪। ধান্য ও চাউল রপ্তানীর শুজ্েকের টাকা স্বতন্ত্রভাবে ট্রেজুরীতে জমা হইবে। এবং উহা কেবলমাল্র 
রাস্তাঘাট প্রস্ততের কার্যে ব্যয়িত হইবে। 
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রাজগী ভ্রিপুরার সরকারী বাংলা 

* ৫। এই আদেশ অনুসারে কাধ্য পরিচালন জন্য রাজমন্ত্রী এই আদেশের অবিরোধী নিয়মাদি ও ফরম 
প্রণয়ন করিতে পারিবেন এবং তাহা স্টেট গেজেটে প্রচারের তারিখ হইতে এই আদেশের ন্যায় প্রবল গণ্য 
হইবে এবং তাহা কেহ লঙ্ঘন করিলে উপরোকজ্ঞ্রাপ দণ্ড হইবে । আগামী ১লা পৌষ হইতে এই আদেশ 
প্রবল গণ্য হইবে। ইতি। সন ১৩৪৭ ভ্রিপুরাব্দ, তারিখ ১৭ই অগ্রহায়ণ । 

নিদর্শন--২৬ 

উচ্চতর শিক্ষা বিস্তারকন্ষে বিদ্যাপত্তন গভনিং কমিটি গঠন 

8. 8. 5০. 12101102 

7.2.48 

মেমো নং ১৩৪ 

বিদ্যাপত্তন নিশ্মমাণ, উহার উন্নতিজনক কার্যাদি সম্পাদন ও ভবিষ্যতে পরিচালন ইত্যাদি সঙ্গদ্ধে বিবেচনা 
ও ত্বরার সহিত অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজনে একটি কমিটি গঠন এবং তত্প্রতি ক্ষমতা অর্পণ করিবার আবশ্যকতা 
দৃ্ট হইতেছে । অতএব, এতদুদ্দ্যেশ্যে পাশ্বলিখিত দশ জন মেম্বর দ্বারা “বিদ্যাপত্তন গভণিং কমিটি” নামক 
একটি কমিটি গঠন করা যায়। 

কমিটির মেশ্বরগণ ৪ 

১। রাজমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট 
২। চিফ সেক্রেটারী 
৩। দেওয়ান সংসার ও পূর্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কাধ্যকারক 
৪। চিফ জাস্টিস্, খাস আদালত 
৫ রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক 
৬। হিসাব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক। 
৭। শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত বার্যকারক 
৮। চিফ মেডিকেল অফিসার 
৯। মিলিটারী সেক্রেটারী 

১০। ভ্রিপুরা চ্যারিটি লটারীর সেক্রেটারী, কমিটির সেব্রেটারী 

বিদ্যাপত্তনের জন্য পরিকল্পিত গৃহাদি সত্তর নিশ্মাণ কার্যের সুবিধার্থে এই কমিটির জিস্বায় আপাততঃ 
মং ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়া যাইবে । এই টাকা এবং পরবস্তী প্রদত্ত টাকা কমিটির বিবেচনামত 
স্থানীয় ব্যাঙ্কসমূহে অথবা স্টেট ব্যাঙ্কে আমানত স্বরূপে রক্ষিত হইয়া বিদ্যাপতন নিশ্মাণ সম্পকিত কার্যাদি 
পরিচালিত হইবে। টাকা আমানত রাখা এবং তাহা ব্যয়াদি সম্পকে কমিটি উপযুত্ত'রূপ নিয়মাদি প্রবর্তন করিবেন । 
৫ কার্যযাদি সন্তোষজনকভাবে পরিচালিত হইতেছে কিনা তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কমিটির বিশেষ 
কর্তব্য | 

কমিটি মং ৩,০০০ তিন হাজার টাকা পর্যন্ত ব্যয়ের বিল মঞ্জর করিতে পারিবেন কিন্তু কোনও একটি 
আইটেমে ৩,০০০ তিন হাজার টাকার অতিরিক্ত ব্যয় সম্বন্ধে অনুমোদন অথবা মঞ্জরীর জন্য কমিটি স্বীয় 
মন্তব্য সহ প্রস্তাব এপক্ষ সদনে প্রেরণ করিবেন । 

শ্রীযূত মন্ত্রী বাহাদুর বিদ্যাপত্তন গভণিং কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং ব্রিপুরা চ্যারিটি লটারীর সেক্রেটারী 
এই কমিটির সেব্রেটারীর কার্য্য করিবেন । মেম্বরগণের মধ্যে অন্তত চারিজন উপস্থিত থাকিলেই কমিষ্টির অধি- 
বেশনের কার্য্য পরিচালিত হইতে পারিবে । ইতি--সন ১৩৪৮ ভ্রিং, তারিখ, ৭ই জ্যোষ্ঠ। 

শ্রীপ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত 
€. 
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নিদর্শন-২৭ 

সদর বিভাগে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন 

শ্রীবীরবিক্রম মাণিক্য 
নং ১৪৮ 

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযূত মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর দেববশর্মা মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, 
রাজধানী আগরতলা, ইতি। ১৩৪৮ ভ্রিপূরাব্দ, তারিখ, ১৬ই আশ্বিন 

যেহেতু এরাজ্যের প্রজাসাধারণ মধ্যে দ্রমতগতিতে শিক্ষা বিস্তারকল্পে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি প্রবর্তন করা 
এপক্ষের অতিপ্রেত, অতএব এতদ্বারা ঘোষণা করা যায় যে, 

আগামী বর্ষ হইতে আপাততঃ সদর বিভাগান্তগত হাওড়া নদীর উপত্যকা মধ্যে এবং মফঃস্বলস্থ বিভাগীয় 
নগরসম্হে বিজ্ঞাপিত সীমাবদ্ধ এলেকা মধ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হউক । ইতি। 

নিদশন--২৮ 
“বিদ্যাপত্তন” গভণিং বডির গপুনর্গঠন* 

9৪5 (০০1101], 

ঢ0018501718, 7১21508, 11185 9916309,, /১£211219. 

মহামান্য স্টেট কাউন্সিলের ৮।৫।১৩৪৯ ন্রিং তারিখের সপ্তম অধিবেশনের ৬ নং নিদ্ধারণ :-- 

বিদ্যাপত্তনের কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালন নিমিত্ত শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের ৭২।১৩৪৮ ভ্্রিং 
তারিতখর আদেশে বিদ্যাপত্তন গভণিং কমিটি গঠিত হইয়াছে। শাসন সংস্কার প্রবর্তনের সহিত কমিটির মেষ্ার- 
গণের পদের পরিবর্তন হেতু নিম্নলিখিত এগারজন মেঘ্বার দ্বারা নৃতন কমিটি গঠন করা |যায়। 

প্রধানমন্ত্রী বাহাদুর বিদ্যাপত্তন কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং ভ্রিপূরা চ্যারিটি লটারীর সেক্রেটারী এই কমিটির 
সেক্রেটারীর কার্য্য করিবেন। 

১। প্রধানমন্ত্রী- প্রেসিডেন্ট। 
২। স্থায়ত্বশাসন ও পূর্তবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। 
৩। ফাইনেল্স মন্ত্রী । 
8। কৃষি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। 
৫। সাধারণ স্বাস্থ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। 
৬। চিফ সেক্রেটারী । 
৭। চিফ জাম্টিস্--খাস আদালত । 
৮। মিলিটারী সেক্রেটারী । 
৯। ফাইনেন্স সেক্রেটারী । 

১০। রাজগ্ব বিভাগের নায়েব দেওয়ান । 
১১। ভ্ত্রিপরা চ্যারিটি লটারীর সেররটারী--কমিটির সেক্রেটারী । 

না. 00096 [২2118 30011000105 

সেক্রেটারী । প্রেসিডেন্ট, ষ্টেট কাউন্সিল । 

রাজধানী আগরতলা সহরের উপকল্ঠে “বিদ্যাপত্তন” নামক শিক্ষা সংস্থাটি স্থাপন সম্পকে ইংরাজী ভাষায় রচিত মূল প্রস্তাব 
বা ক্কীম্টি অধ্যক্ষ যোগেন্দ্র কমার চৌধূরী রচিত “/৯ 10158) (011689, নামক গ্রন্থে পরিশ্রিষ্টের অন্তভূত্ত হইয়াছে। 

চি 
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নিদশন--২৯ 

বিদ্যালয্নসমূহে দানের জন্য সরকারী স্বীকৃতি 

নং ২০৯৯-২১০০ 10850 ২৬৭৫৪ ভ্রিং [2000০80101। [)0192101101)1 
৭-১১ শহবাাআগ 21815. 

পতৃ 
*মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থে আগরতলা উমাকান্ত একাডেমী ও মহারাণী তুলসীবতী বাঞজিকা বিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর 
উন্নতির জন্য শিক্ষাপ্রাদ বাংলা পুস্তক ক্রয় বাবতে ৫০০২ টাকা হিসাবে মোট ১০০০২ একহাজার টাকা দান 
করিয়াছেন। 

বিদ্যানুরাগী ও সুসাহিত্যিক পিতার পুণ্য ক্মৃতিরক্ষাকলে '***** বাবুর এই দান অতীব প্রশংসনীয় 
এবং তজ্ভ্ন্য এ বিভাগ তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছে। 

ইহা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য স্টেট গেজেটে প্রচার করা যায়, ইতি ২৫শে কাতিক, ১৩৫৪ ভ্রিং। 

শ্রীনরেশকমার ভট্রাচার্যয 
২৫।৭।৫৪ শ্রিং 

ইং ডিরেকটার অব পাবলিক ইনম্ট্রাকসন, 
ভ্রিপুরা রাজ্য । 

গনাম অনুজ্ঞ রাধা হইল। 

নিদর্শন--৩০ 

রাজধানী আগরতলার উলন্নতিকল্ে টাউন ইম্প্নভমেন্ট কমিটি গঠন 

3. 3.1. 10171102 

নং ৩৫৭ 

আদেশ 

দরবার বিষম সমর বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ভ্রিপুরাধিপতি কর্ণেল হিজ হাইনেস্ মহারাজ 
মাণিক্য স্যার বীরবিক্রমকিশোর দেববশরমা বাহাদুর, জি, বি, ই, কে, সি, এস্, আই, এলাকে 
স্বাধীন ভ্রিপূরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি। সন ১৩৫৬ শ্রিপুরাব্দ, তারিখ ২১শে ফাল্গুন। 

যেহেতু রাজধানী আগরতলা টাউনের উন্নতি বিধান এবং সম্প্রসারণকল্পে স্থতন্ত্রভাবে বিশেষ ব্যবস্থা করা 
অত্যাবশ্যক দৃম্ট হইতেছে, অতএব, 

৬ 

এতদ্বারা আদেশ হইল যে”_ 

১। নিম্নোক্ত ব্যকিন্গণ দ্বারা আগরতলা টাউন ইমপ্রনভমেল্ট বোর্ড নামে একটি কমিটি গঠন করা যায় :-- 

০১) শ্রীযৃতপ্রমদারজন ভট্টাচার্য, বি,এটি,সি,এস্। 
(২) ক্যাপ্টেইন মহারাজকমার দুজ্ৰবয়কিশোর দেববশ্ম্মা বাহাদুর । 
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(৩) মেজর কুমার ব্রজলাল দে'ববম্্মা বাহাদুর । 
€৪) মহারাজকমার হেমস্তকিশোর' দেববশর্মা বাহাদুর, বি,এ,টি,সি,এস্। 
(৫) ক্যাপৃ্টেইন উজীর সাহেব ঠাকর কমলকফ্ণ দেববশ্া। 
(৬) শ্রীযৃত দ্বি ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত। 
(৭) রো ললিতমোহন' দেববঙরা। 
৮) স্টেট ইঞ্জিনিয়ার ূ (৯) সদর সপ [7%-0127010 

২। এপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে উক্ত কমিটির কার্য পরিচালিত হইবে। শ্রীযৃত প্রমদারঞজন ভট্রাচার্য্য 
এপক্ষের চীফ সেক্রেটারীর কাধ্যের অতিরিক্তরূপে, বোের প্রেসিডেন্টস্থরূপে কার্য করিবেন কাধ্যসৌকম্যার্থ 
তপ্প্রতি রাজস্থমন্ত্রী, ফরেম্টমন্ত্রী ও পূর্তমন্ত্রীর সম্পূর্ণ ক্ষমতা অপিত থাকিবে এবং তাহার প্রচারিত আদেশ 
এড্মিনিস্ট্রেশনের উপরোক্ত বিভাগসম্হ সংসৃষ্ট কর্মচারীগণের স্থ স্থ মন্ত্রীর আদেশের ন্যায় প্রতিপালনীয় হইবে। 

৩। বোর্ডের কার্য্য সু্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য প্রেসিডেন্ট একটি পৃথক আফিস এবং প্রয়োজনীয় 
স্টাফের ব্যবস্থা করিবেন। এড্মিনিস্ট্রেশনের যে সকল কম্মচারীগণকে বোর্ডের আফিসে নিযুক্ত করা তিনি 
আবশ্যক বিবেচনা করেন, তাহাদিগকে তিনি এপক্ষের অন্মোদন আদেশ গ্রহণে বোর্ডের আফিসে পরিবর্তন 
করিতে পারিবেন। এবং বোর্ডের প্রতি ন্যস্ত কার্য পরিচালন ও সম্পন্ন করা উপলক্ষে তিনি এড্মিনিস্ট্রেশনের 
যেকোন বিভাগ বা আফিস হইতে কাগজ, নক্সা, ম্যাপ ও ন্ত্রার্দি তলব দিতে পারিবেন এবং প্রয়োজনবোধে 
সাময়িকভাবে যে কোন কম্্মচারীর প্রতি বোর্ড সংসুম্ট কোন বিশেষ কাধ্য সম্পন্ন করিয়া দেওয়ার জন্য আদেশ 
দিতে পারিবেন । 

৪। বোর়ের কার্যের নিমিত্ত আগামী ১৩৫৭ ভ্িং সনের বাবত মং ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা 
মঞ্জর করা যায়। এড্মিনিজ্ট্রেশন বজেটে এই টাকার বন্ধান করা হয়। প্রেসিডেন্ট উক্ত সংখ্যার ব্যয়ের খারিজ 
বজেট প্রস্তুত করিয়া এপক্ষের মঞ্জরী গ্রহণ করিবেন। 

৫। শ্রীযৃত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত এবং লেঃ ঠাকুর ললিত মোহন দেববঙ্মা বোর্ডের সেক্রেটারী ও জয়েন্ট 
সেত্রেটারীর কার্য করিবেন। বোর্ড আফিসের কার্য্য প্রণালী এবং সেক্রেটারীদ্য় ও মেম্বরগণের কম্তব্য ও ক্ষমতাদি 
সম্পর্কে বোড একটি নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবেন। 

নিদর্শন--৩১ 

টাউন ইম্পুভমেন্ট বোডের এলাকা নিধারণ 

3. 8. 7. 112171198 

27.11.56 

নং ৩৫৮ 
আদেশ 

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ভ্রিপুরাধিপতি কর্ণেল হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য 
স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববশ্মা বাহাদুর, জি, বি, ই, কে, সি, এস, আই, এলাকে স্বাধীন 

ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি। সন ১৩৫৬ ভ্রিপুরাব্দ, তারিখ ২৭শে ফাল্গুন 

যেহেতু এপক্ষের ১৩৫৬ ভ্রিং ২১শ্ে ফাল্গুন তারিখের ৩৫৭ নং আদেশদ্বারা গঠিত ও নিযুক্ত আগরতলা 
টাউন ইমৃপুল্ভমেন্ট বোড় এবং উহার প্রেসিডেন্টের প্রতি অপ্সিত ক্ষমতাদি পরিচালন অভিপ্রেত উন্নতিজনক 
কার্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত এলাকা নির্ধারিত হওয়া আবশ)ক-- 

শী 

৩৪৯ 



রাজগী ভ্্রিপুরার সরকারী বাংলা 

অতএব আদেশ হইল যে, 

উল্জ্রয়ন্ত প্রাসাদ কেন্দ্র হইতে উত্তর, পৃবর্ব ও দক্ষিণ দিকে; ৫ পাঁচ মাইল পর্যন্ত এবং পশ্চিমে ত্রিপুরা 
রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত স্থান ইম্পুন্ভমেন্ট বোর্ড এবং উহার প্রেসিডেন্টের এলাকাভুক্ত গণ্য হইবে বলিয়া নির্ধারণ 
ও ঘোষণা করা যায়। দ্বিরাদেশ পর্য্যন্ত উপরোক্ত এলাকাতুক্ত স্থানে কাজেক্টার বা রাজস্থবিভাগ বা মন্ত্র 
পরিষদ নৃতনভাবে কোন প্রকার ভূমি বন্দোবস্ত প্রদানের অনুষ্ঠান করিবেন না এবং কোন আফিসে ভূমি বন্দোবস্ত 
সম্পকিত অনিবদ্ধ দরখাস্ত বা নথী মুলতবি থাকিলে তৎসমস্ত ইম্পুন্ভমেন্ট বোর্ড আফিসে প্রেরণ করিবেন। ইতি 

নিদর্শন--৩২ 

মহারাজ বীরবিক্রম কলেজে অধ্যয়নরত কোন কোন শ্রেণীর ছান্রগণকে “ক্রি স্টুডেন্টশিপৃত-বৃততি দেওয়া সম্পকে 

শিক্ষা বিভাগ 

সাকলার নং ৫, ১৩৫৭ ন্ত্রিং 

এ বিভাগের ১৩৫৫ ভ্ত্রিং ৪ নং সারকুলারের দ্বারা এ রাজ্যের হাই ও মধ্য ইংরেজী স্কুলসমূহে 
অধ্যয়নরত এরাজ্যবাসী মহারাজকুমার ও কমার বাহাদুরগণের, ঠাকরলোক, মণিপুরী,পল্রপুরা, লস্কর ও পাব্বত্য 
প্রজাগণকে (কুবি, রিয়াং প্রভৃতি হালামগণকে) ফ্রি স্টুডেন্টশিপ প্রদানের আদেশ প্রচার করা হইয়াছে। বর্তমানে 
“মহারাজ বীরবিক্রম কলেজে” আই-এ, আই-এস্-সি, ও বি, এ ক্লাশ আরম্ভ হইবে বিধায় উক্ত কলেজে অধ্যয়নরত 
পৃর্ববথিত ছাত্রগণকে তদ্দপভাবে শিক্ষালাভের সুযোগ প্রদান করা সমীচীন বিবেচিত হয়। 

অতএব এতদ্দারা আদেশ করা যায় যে, “মহারাজ বীরবিক্রম কলেজে” যে সব এ রাজ্যবাসী মহারাজ- 
কমার ও কমার বাহাদুরগণ, ঠাকুরলোক, মণিপুরী, ত্রিপুরা, লস্কর ও পাবরত্যপ্রজা (কৃকি, রিয়াং প্রভৃতি হালাম- 
গণ) অধ্যয়ন করিবে তাহারা তথায় ক্রি স্টুডেন্টশিপ প্রাপ্ত হইবে, ইতি। সন ১৩৫৭ স্ত্রিং, তারিখ ১০ই আখ্িন। 

০. ৬. 1৬111101166 

প্রধানমন্ত্রী 
« শিক্ষা বিভাগ 

ইসিক্ষণবিশি_ুনামের অনুমোদিত তালিকা । কতকটা 08491164 জাতার্থে। 
কশ্ম হইতে স্থগিদ রহিত- 9815190175101) 01 ৫1501191050. 
এই বিদ্যালয়টিই পরবর্তী সময়ে (১৮৯০ ইং) উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ে উন্নীত হইয়া উমাকান্ত একাডেমী নামে অভিহিত হয়। 
ক্রিম শব্দের একটা অপপ্রয়োগ। এস্কলে কন্িম অর্থে 09807001061 না হইয়া অসাধারণরাপে অতিরিজ (1253053) 
আমদানী টাকাই বুঝাইতেছে। 
মোতালকের_অধীনে। সরকারী নানাবিধ নিম্মান অথবা মেরামত কার্য-সম্পাদনের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান তৎক!লে 
“কারখানা” নামে আখ্যাত ছিল। 

৬ ন্যায্যতা অন্যাধ্যতা _ ন্যাধ্যান্যাষ্যতা। 

৭ তম্বিপ্বর্বক-তাগিদ পৃব্ক। 
৮ 
৯ 

0০ 5 4 ৬ 

৯ 

বহাল বাজেয়াপ্তের ফদ্দ-হাওলাত ও ব্যয়ের ফদ্দ অথে (51850171911) 
একছর ্পাঃ একছেরদছয়ং অথে 

১০ দফা _106]1)) ০112/100 
১১ তলপ-আঃ তলব। দাবী মতে। 
রাজধানী আগরতলাস্থ প্বর্বতন সরকারী কলেজ সম্পর্কে এই বিজ্ঞাপনটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বহন করিতেছে এজন্য 
ঘোষণাটিকে জনশ্রিক্ষার অধ্যায়তুত্ত করা হইল। 

৩৫০ 



পশম অধ্যায় 

১। আইন ও বিচার বিভাগ । 

২। ব্যাবস্থাপক সভা, আইনকান্নন, নিয়মাবলী ইত্যাদি । 

৩। বিভিন্ন বিচারাদালত, অফ ও প্রিভিকাউল্সিল হত্যাদি । 





আইন, বিচার ও ব্যবস্থাপক সভা ইত্যার্দি 

নিদর্শন--১ 

ফৌজদারী আদালতের বিচারকগণের প্রতি তিন মাস অন্তে সাকিউএ যাওয়া সমন্ধে 

শ্রীশ্রীযত বীরচন্দ্র যুবরাজ 

রোবকারী কাছারী এলাকে রাজগী পব্বত ভ্রিপূরা হুজুর শ্রীলশ্রীযৃত বীরচন্দ্র যুবরাজ 
ইতি সন ১২৭৫ ভ্রিপরা তারিখ ৩১শে আষাঢ় । 

এপক্ষের রাজগী এলাকার প্রজাগণের বিচার তদর্থক যে আদালত ফৌজদারী মহক্মাস্থিত আছে এ 
আফিস অন্তর রাজধানী .থাকাবশত রাজধানী হইতে যে যে প্রকার বাসস্থান ব্যবধান এ এ প্রজাগণ আপন 
যাতায়াতের ক্রকেশ 'বিবেচনায় কাহারও প্রতি কাহারও দ্বারায় কোন দৌরাত্ম হইলে অথবা কোন পাওনা থাকিলে 
সদর মহকুমায় আসিয়া নালিশ সম্ভব১ হইতেছে না এমতেই ইহার এক সদুপায় করা বিবেচনা হওয়াতে 
নিম্নের লিখিত মতে তদন্ত ও বিচার আমলে আনা উচিত জানে 

হকম হইল যে-- 

অন্র রোবকারীর নকল নিম্নের লিখিত মতে আচরণ ও তদর্থক আদালত ফৌজদারীর বিচারকারক 
শ্রীযতগৌরচন্দ্র ঠাকুর নিকট পাঠান যায়। 

মং শ্রী মোহন চন্দ্র সেন 
মোহরের 

নাম স্থান-- যে যে মতে তদন্ত ও বিচার আমলে আনিতে হইবেক 
তাহার নির্ণয়-- 

পং গাহাড় বিশালগড় ও চড়িলাম গয়রহ ১ ফৌজদারী বিচারকারকের কর্তব্য ৩।৩ মাসান্তে স্থয়ং 
পং বামটিয়া ১ গ্রস্থানে সপ্তাহের তরে যাইয়া প্রজাগণের দরখাস্ত লইয়া 

-- সদর মহকুমায় আসিয়া বিচার আমলে আনে। ইতি 
২ 

পং কৈলাসহর ও কমলপূর গং ১ এ কার্যকারক২ ......... মধ্যে কোতালীর জনৈক 
পং উদয়পুর ও রাজগী এলাকার দক্ষিণাংশের দফেদার কি অন্য বিশ্বস্ত ব্যক্তি যাহাকে জান করে তাহাকে 

অন্যান্য স্থানের ১ এ সমস্ত স্থানে প্রেরণ করতঃ কৈলাসহরের দারগার তদন্তীয় 
-- কাগজ এবং যে যে প্রজাগণের যে যে নালিশ থাকে তাহাদের 
২ দরখাস্ত আনয়নে মোতালকি ....... ৩আনিয়া বিচার 

করে। ইতি 

৩৫৩ 



রাজগী ভ্ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 

মাসাস্তে ফৌজদারী আদালতের “মাসকাবার' প্রেরণ সম্বন্ধে 

শ্রীলশ্রীযূত 
বীরচন্দ্র যুবরাজ 

রোবকারী কাছারী এলাকে রাজগী পব্বত ত্রিপুরা হুজুর শ্রীলশ্রীযুত বীরচন্দ্র যুবরাজ 
ইতি। সন ১২৭৫ ভ্রিপুরা তারিখ ২০শে অগ্রহায়ণ । 

' জনশ্তিতে জানা যায় বহু মামলা আদালত ফৌজদারী মোকদ্দমার ফয়ছল৪ না হইয়া থাকাতে মামলার 
ক্নেশের কারণ হইয়াছে । অতএব আদালত ফৌজদারী সংক্রান্ত কোন তারিখের দায়েরী কত নম্বর মোকদ্দমা 
কিকি তদারক হইয়া ঘলতবী আছে জানান এবং ভবিষ্যতে মাস মাস মাস্কাবার দুটি করা আবশ্যক হইয়া 

হুকুম হইল যে_- 

আদালত ফৌজদারী সংক্রান্ত কোন ২ তারিখের দায়েরী কত নম্র মোকদ্দমার কি পধ্যন্ত তদারক 
হইয়া মলতবী৫ আছে তাহার এক লিম্ট ও আগামী মাস হইতে প্রতিমাসে মাস্কাবারঙ৬ পাঠান কারণ অন্তর রোবকারীর 
এক নকল এ মহকমার বিচারক শ্রীযুত গৌরচন্দ্র ঠাকর নিকট পাঠান যায়। ইতি 

মং শ্রীমহেশচন্দ্র সেন 

মোহরের 

নিদর্শন-৩ মে 

দেওয়ানী মোকদ্দমার ইস্ ধার করা সম্পকে 

মোহর* 
শ্রীলশ্রীযুত 

বীরচন্দ্র যুবরাজ 

রোববারী কাছারী এলাকে রাজগা পবর্বত ত্রিপুরা হুজুর শ্রীলশ্রীযুত যুবরাজ গোস্বামী । 
ইতি সন ১২৭৭ ভ্ত্রিং তারিখ ২১শে আযাত। 

অপ্রকাশ নহে যে রাজগী এলাকার আদালত দেওয়ানীর মোকদ্দমার ইশ ধার্য্য না হইয়া বিচার নি্পত্য 
হইয়া থাকে এগতিকে বিচারকার্য শৃঙ্খলারূপে নিব্বাহিত হয় না এমতে ইস্ত ধা্যে বিচার নিম্পত্য করা অভিপ্রায় 
হইয়া | 

হকম হইল যে-- 

মোকদ্দমাতে ইস ধার্্যক্রমে নথি প্রস্ততে বিচারকার্য নিব্বাহ করার তরে অন্র রোবকারীর নকল্র”অধস্থ 
আদালতের” বিচারক নিকট প্রেরণ হয়। 

মং শ্রীপূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস 

*মহারাজ ঈশান চন্দ্র মাণিক্যের মৃত্যুর পর যুবরাজ বীরচন্দ্র শ্রিপূরার রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণের পর্ববর্তী- 
কালে ৫619০091919! রাপে রাজ্য শাসনকালে এই যূবরাজী মোহর ব্যবহার করিতেন। 

র্ 

৩৫৪ 



আইন, বিচার ও ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি 

নিদর্শন--৪ 

দলিল রেজিষ্টারী সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী 

দূলিলাত রেজেম্টরী 'সম্বন্ধে নিয়মাবলী এলাকে রাজগী পব্বত ত্রিপুরা 
হজুর শ্রীলশ্রীযুত বীরচন্দ্র যুবরাজ গোস্বামী । ইতি ১২৭৭ ভ্্রিং 

১। যে পর্যন্ত দ্বিতীয় নিয়ম ধার্য না হয় এ পর্যন্ত এই নিয়ম প্রচলন থাকিবেক ও রেজেম্টরী কার্য 
রাজগী এলাকার আদালত দেওয়ানীর বিচারক কতক নিষ্পন্ন হইবেক। 

২। যে যে দলিল রেজিস্টরী করিতে হইবেক তাহা ও রেজেম্টরী আফিসের সংখ্যা নিন লিখা গেল। 

৩। দলিলের তারিখ হইতে ২ মাস মধ্যে রেজেন্টরী করিতে হইবে। 

৪। যদি কেহ বিশিষ্ট বেন কারণবশতঃ ম্যাদ মধ্যে স্বয়ং হাজির হইতে না পারে ও তাহার প্রমাণ 
করিতে ক্ষমতাবান হয় তবে প্রতিনিধি দ্বারায় এ ম্যাদ মধ্যে দলিল রেজে্টরী হইতে পারিবে । 

৫1 কোন সম্ভ্রান্ত লোক কি পরদানিশিন্ স্ত্রীর পক্ষে প্রতিনিধি দ্বারায় রেজেম্টরী কার্য্য চজিতে পারিবেক। 

৬। কোন ব্যক্তি দলিল দিয়া শঠতাক্রমে রেজেম্টরী না করিলে দলিল প্রাপক ব্যক্তির এ ২ মাস 
মধ্যে তদ্বিষয় রেজিম্টরী আফিসে নালিশ করিতে হইবেক মেয়াদ গতে নালিশ গ্রাহ্য হইবেক না। 

৭। দলিল সম্বন্ধীয় দাতা হাজির হইয়া রেজেম্টরী করিতে হইবেক। 

৮। প্রতিনিধি দ্বারায় রেজেম্টরী হওয়ার বিষয় 81৫ প্রকরণে যে নিয়ম নিদ্ধীরিত হইয়াছে তাহার 
মোক্গারনামা প্রথমতঃ এ রেজেম্টরী আফিসে তজদিক কারণ উপস্থিত করিতে হইবেক তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ 
লইয়া তজদিক করিবে । 

৯। যদি কোন ব্যক্তি ম্যাদের দিবস দলিল উপস্থিত করে তবে তাহা বিচারক দাখিল করিয়া লইয়া 
পশ্চাৎ রেজেন্টরী করার ক্ষমতা থাকিবেক। 

১০। দলিল*রেজেম্টরী নিমিত্ত দাতা গ্রহীতা উভয় অথবা তাহাদের প্রতিনিধি হাজির হইলে আদালতের 
নিষুক্তিয় উকীল কি মোত্তগর অথবা বিচারকের বিশ্বাসজনক লোকের দ্বারায় সেনাক্ত লিখিতে হইবেক। 

১১। রেজেম্টরীর দলিলাত নকল রাখার নম্বর ওয়ারি এক বহি সেরেস্তায় রাখিতে হইবে। 

১২। যে কোন দলিল রেজেম্টরী নিমিত্ত দাখিল হইবেক এ দলিলের পৃষ্ঠে নিয়মানুযায়ী বিবরণ লিখিয়া 
তাহাও এ দলিলের সকল সেরেস্তায় রেজেম্টারী বহিতে নশ্বরওয়ারি মতে রাখিয়া বিচারকের নিশানীব্রমে 
আসল দলিল ওয়াপস দিতে হইবে। 

| যে যে দলিল রেজেন্টরী হইবেক তাহার নিরাকরণ 

বিক্রয় কওয়ালা 
বন্ধকী কওয়ালা অর্থাৎ বন্ধকনামা 
হেবা নামা 
উইল " 
তমশুক 
জামিন নামা ৩৮0৮৬ ৬ ৬ ৩? 

৩৫৫ 



রাজগা স্ত্রিপুরার সরকারী বাংলা ৪০৮ 

5 কাবিন ১ 
দানপল্র ১ 
আমমোল্তার নামা ১ 
ইত্তিফা নামা ১ 
চাকরির কবুলিয়ত ১ 
আবাদী পাট্রা ১ 
ইজারা পাট্রা কবুলিয়ত ১ 
তালকী পাট্রা কবুলিয়ত ১ 
রায়তী পাটা কবুলিয়ত ১ 

রেজেম্টরী আফিসের তায়দাদ 

অবধি পর্যস্ত ফিশ্ 

২১৭ ২৫৭ !. 

২৫৭ ৫০২ |. 
৫০. ১০০ ৭১ 

১০০, ২০০ স. 

২২০০* ৫০০, ৪৭ 

৫০০ ২৯০০০২ ৬* 

₹১৪০০০* *২১০0০* ২১০৭ 

২,০০০. ৫৯০০০ ২১৫৮, 

৫৯০০০ ২০,০০০ ৫ 

২১০5০০০* »২০৯০০০৭ ৫০. 

২০0১09০0০0৭ ৪০,০০০ ২১০০৭ 

উক্ত মত তামিলার্থ অধস্থ আদালতের অন্তর নিয়মাবলী পাঠান যায়। ইতি সন ১২৭৭ তারিখ ৮ই কান্তিক। 

নিদর্শন--৫ 

ত্রিপুরা ১২৮০ সনের তৃতীয় নিয়মাবলী অর্থাৎ স্বাধীন ত্রিপুরার চলৎদণ্ডবিধি ১০ 

হেতুবাদ 

যেহেতু ব্রিপূরার রাজ্যাধিকারের ফৌজদারী অপরাধের শাস্তি সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম ধার্য করা উচিত 
বোধ হইল। অতএব শ্র মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের হুজুর হইতে হুকুম হইল যে এঁ সম্বন্ধে 
নিম্নলিখিত নিয়মাবলী কির যায় ও তাঁহার আদেশ আগার্মী মাস অবধি ফৌজদারী সমস্ত অগুরাধে 
ঘটিবেক। ইতি ২৯শে কাত্তিক ১২৮০ ন্রিং। 

১। বিরক্তিজনক কটুবাক্য অথবা অপরাধসূচক কথা কেহর বিরুদ্ধে তাহার সাক্ষাতে বলিলে ৫০২ 
টাকার অনধিক জরিমানা ও তাহা না দিলে ১ মাসের অনধিক কয়োদ হইবে । এ মত কথা অসাক্ষাতে কহিলেও 
তাহাতে অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে অথবা এ কথা হওয়ার নিমিত্ত বা কেহর জানিবার জন্যে লিপিবদ্ধ 
করিলে এ শাস্তি পাইবে। 

৩৫৬ 



আইন, বিচার ও ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি 

২। উক্ত ধারা মতে দণ্ড হউক বা না হউক এ অপরাধঘটিত মানহানির ক্ষতির বাবত দেওয়ানী 
নালিশের বাধা হইবে না। 

৩। অসন্ভবে১১ কেহর কোন প্রকারের বস্ত অন্যব্যক্তি নম্ট করিলে অথব। বলপ্ব্বব অপহরণ করিলে 
২৫ টাকা অনধিক জরিমানা দিবেক ও তাহা না দিলে বিনাশ্রমে ১৫ দিবস ঝারাবদ্ধ থাকিবে ও এই দণ্ডের 
দ্বারা এঁ বন্তর প্রকৃত মূল্য পাওয়ার দেওয়ানী নালিশের বাধা হইবে না। 

৪। কেহর কোন অনিষ্ট করার অভিপ্রায়ে লোক সংগ্রহ করিলে অথবা করাইলে ও কোন প্রকারের 
মাইরপীট করিলে যাহাতে কোনব্যক্তির যখম বা আঘাতের চিহ অঙ্গেতে না হয় তাহাতে অপরাধা ব্জ্তির 
৩ মাসের অনধিক কারাবদ্ধ হইঝেক অথবা ১০০ টাকা জরিমানা দিবে অথবা উভয় দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। 

৫। এ অপরাধের নিমিত্তে শ্রমের পরিবর্তে ২৫ টাকা অনধিক জরিমানা হইতে পারিবে ও তাহা 
দিলে বিনাশ্রমে **"" ১২ কয়েদ থাকিবে। 

৬। এঁ সমস্ত কার্যে কোনব্যক্তির যখম বা শরীরে আঘাতের চিহ* হইলে অপরাধী ন্যক্তিরা ও ব্যক্তির 
অবস্থা বিবেচনায় ৩ মাসের অনধিক বা ৩ বৎসর পর্যন্ত কারাবদ্ধ হইবে ও পরিশ্রমের সম্বন্ধে ৫ ধারার 

নিয়ম ঘটিবেক কিন্তু এ জরিমানা ১০০ টাকার অনধিক হইবে। 

৭। গএ্ররাপ আঘাতের দ্বারা কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের প্রাণ নচ্টের সম্ভাবনা থাকিলে ৭ বৎসরের 
অনধিক কাল শ্রমসহ কয়েদ হইবে। 

৮। এরূপ আঘাত দ্বারা কোন ব্যক্তি বধ হইলে অপরাধী অধিক থাকিলে ও যে ব্যক্তির আঘাতে 
ধ হয় তাহার নির্ণয় না হইলে ১৪ বৎসরের অনধিক শ্রমসহ কয়েদ হইবে ও বধকারীর নির্ণয় হইলে 
রা শ্রমসহ কারাবদ্ধ থাকিবে। 

৯। পরের স্ত্রীবা কন্যা তাহার সম্মতিতে অপহরণ করিলে ১ বৎসরের অনধিক কয়েদ ও ১০০২ 
অনধিক জরিমানা হইবেক। তাহা না দিলে আর ১ বৎসর অনধিক কয়োদ থাকিবে ও শ্রমের পরিবর্তে ২৫. 
অনধিক জরিমানা দিবেক তাহা না দিলে শ্রম করিবেক। এ স্ত্রীবা কন্যার অসম্মতিতে এ অপরাধ করিলে 
উত্ত*' শাস্তির দ্বিগুণ শাস্তি হইবেক। 

১০। পরস্ত্রী বা কন্যা গমন করিলে ও অপগর্ভ নম্ট করিলে তাহাদের ইচ্ছ'মত হইলে ১ বৎসরের 
অনধিক কয়েদ এ ১০০২ জরিমানা ও তাহা না দিলে আরও ১ বৎসরের অনধিক কয়েদ হইবেক অনিচ্ছাতে 
হইলে বা বলপৃবর্বক হইলে ২ বৎসরের অধিক কয়েদ ও ২০০২ অধিক জরিমানা তাহা না দিলে আরও ২ বৎসরের 
অনধিক কয়েদ হইবে । শ্রমের পরিবর্তে ২৫ অনধিক জরিমানা দিবে না দিলে শ্রম করিবে এ এ কায্যের 
দ্বারা যাহার বা যাহাদিগের মানের হানি হয় তাহার কি তাহাদিগের মানহানির ক্ষতিপূরণের নালিশ দেওয়ানী 
আদালতে হইতে এ দণ্ডের দ্বারা বাধা হইবে না। 

১১। অসভাবে কোন ব্যক্তি অন্যের কোন বস্ত তাহার অসাক্ষাতে বা অক্তাতে হরণ করিলে নিম্নলিখিত 
মতে দণ্ডনীয় হইবে। 

১ প্রকরণ। এ বস্ত ১০. অনধিক মূল্যের হইলে ১ মাসের অনধিক কয়েদ। ২ প্রকরণ। ১০২ টাকা 
অনধিক হইলে ৬ মাসের অনধিক কয়েদ। ৩ প্রকরণ। ৫০২ টাকা অধিক ১০০. টাকা অনধিক হইলে 
১ বৎসরের অনধিক। ৪ প্রকরণ। ১০০২ অধিক ২০০ অনধিক হইলে ২ বৎসর । ৫ প্রকরণ। ২০০২ অধিক 
৫০০২ অনধিক হইলে ৩ বৎসরের অনধিক কয়েদ। ৬ প্রকরণ। ৫০০ অধিক যত মূল্যের মাল হয় তাহাতে 
৫ বৎসরের অনধিককাল কয়েদ। ৭ প্রকরণ। এ সমস্ত অপরাধের সম্বন্ধে উপযুক্ত মত জরিমানা শ্রমের পরিবর্তে 
দাখিল করিলে বিনাশ্রমে নচেৎ শ্রমসহ কয়েদ থাকিবে। এ জরিমানা বিচারক অবস্থাদৃষ্টে নিষ্ধারণ করিবে। 

৩৫৭ 
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১২। গৃহে প্রবেশ করিয়া এ অপরাধ করিলে এ অপরাধ গুরমতর জান হইবে। 

১৩। বলপ্বর্বক ডাকাইতি রাহাজানি করিলে মালের মূল্য ১০০২ অনধিক হইলে ৩ বৎসরের অনধিক 
কয়েদ। ৫০০২ অনধিক ম্ল্যবান বস্ত হইলে ৫ বৎসরের অনধিক কয়েদ। তাহার উদ্ধ মুল্যবান বস্ত হইলে 
১০ বৎসরের অনধিক শ্রমসহ কয়েদ হইবে এবং গৃহদাহ পূর্বক অনিষ্ট করিলে এঁ এঁ প্রকারের অপরাধ হইবে। 

১৪। ঈর্ীক্রমে অপরাধঘটিত যে কোন কম্্ম দ্বারা অন্য ব্যতি'্র শারীরিক বা মানসিক ক্রেশ হয় এ মত 
অপরাধের দণুবিধান স্পম্টরাপে এই নিগ়মাবলীতে ধার্য হইলেক না এ্ররূপ অপরাধ কোন ব্যক্তি করিলে ৬ 
মাসের অনধিক কয়েদ অথবা উভয় দণ্ড প্রাপ্ত হইবে । ও শ্রমের পরিবর্তে ১২৫. অনধিক না দিলে শ্রম 
করিবে। 

১৫। যাহাতে কেহর অনিম্ট বা অপকার বা কোন ব্যক্তির উপকার হইতে পারে এমত কথা কশম 
পব্বক মিথ্যা বলিলে কি বলাইলে ৩ বৎসরের অনধিক কয়োদ অথবা ১,০০০, দিতে জরিমানা বা উভয় 
দণ্ড হইবে শ্রমের পরিবর্তে ৫০ অনধিক জরিমানা না দিলে শ্রম করিবে। 

১৬। কোন ব্যক্তির অনিম্ট বা অপকার বা উপকার হইবার মনস্তে কোন লিপি বা তাহার কোন অংশ 
ক্রিম করিলে ১৫ ধারা মত শাস্তি পাইবে। 

১৭। একের পশু দ্বারা অন্যের কৃষি বা বাটী ও গৃহাদির কোন প্রকার কিছু ক্ষতি হইলে পশুর অধিকারী 
নিশ্নলিখিত মত দণুগ্রস্থ হইবে উক্ত দণ্ডের টাকা না দিলে এ ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোকনীলাম দ্বারা খরচ সহ 
পরিশোধ হইবে এতদ্বারা ক্ষতিপরণের নালিশের বাধা হইবে না। 

হাতী ২* বড় গর ॥. 
বড় ঘোড়া ১২ এ ছোট |. 
এ ছোট |. মেষাদি |. 
বড় মহিষ ১ এ ছোট %/ 
এ ছোট ॥. 

নিদর্শন--৬ 

তমাদি সংক্রান্ত নিম্নমাবলী 

আপীল আদালতের 
মোহর 

শ্রীধনঞ্জয় ঠাকুর 

যেহেতুক ভ্রিপুরার রাজত্বে মোতালকে নানা প্রকার নালিশদির বিশেষ ম্যাদ১৩ ধার্য করা উচিত বোধ 
হইল অতএব শ্রীশ্রীযুত মহারাজা কীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর হইতে আদেশ হইল যে এই বিষয় নিশ্নলিখিত 
নিয়মাবলী প্রচার করা যায় ও অদ/কার তারিখ হইতে এই নিয়মাবলী অনুসারে আচরণ হইবেক। ইতি .৯২৮০ 
ন্রিং তারিখ ২৯শে কাত্তিক। 

১২৮০ সন ব্রিপুরা 

২ দ্বিতীয় নিয়মাবলী 
১ধারা। ইহাতে হুকম হইল যে এই রাজ্যাধিকার মধ্যে সকর কি নিক্ষর ভূমি কি অন্য স্থাবর সম্পতির 

খাজানা অথবা ভাড়ার নালিশ হেতুর তারিখ হইতে ৫ পাঁচ বৎসর গতে গ্রাহ্য হইবে না। 

৩৫৮ 
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২ ধারা। কম্ভ্ব টাকা কি অন্য প্রকার কারবারের নালিশের ম্যাদ হেতুর তারিখ হইতে ৬ ছয় কসর 
কার্য্য হইবেক। 

৩ ধারা। স্থাবর অস্থাবর১৪ বস্ত পাওয়ার অথবা তাহার স্থত্ব নির্ণয়ের নালিশের ম্যাদ হেতু আরম্ভাবধি 
১৪ চতুদ্দশ বৎসর ও বাদী অপ্রাপ্তবয়স্ক কি অন্য প্রকার অক্ষম হইলে এর অক্ষমতা দূর হইবার তারিখাবধি 
৬ ষষ্ঠ বৎসর ম্যাদ পাইবেক কিন্তু এর ষ্ঠ বৎসর ম্যাদ কেবল এ মোকদ্দমাতে খাটিবেক যাহার হেতু এ 
অক্ষমতাকালের মধ্যে উপস্থিত হয় অথবা চতুদ্দশ বৎসর ম্যাদ এ কালের মধ্যগত হয়। 

৪ ধারা। আরও হুকৃম হইল যে বিলম্বের ও বিশ্বস্ত হেতু দর্শান গেলে উপরোক্ত ধারা সঞঝ্লের কোন 
কথা নালিশ শ্রাবণের বাধক১৫ হইবে না। 

৫ ধারা। এবং ইহাতে হুকম হইল যে পরুষ ব্যক্তি ১৮ অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃ গতে ও সাধারণতঃ 
স্ত্রীলোক খতু১৬ অথবা -১৫ বৎসর বয়স্কা হওয়ার পর বালক বলিয়া পরিগণিত হইবেক। 

৬ ধারা। ড্যামিসের১৭ ও ক্ষতিপূরণের পাওয়ার নালিশের ম্যাদ হেতুর তারিখাবধি ৬ বৎসর। 

৭ ধারা। ফৌজদারী মোকদ্দমার নালিশের ম্যাদ মাজরা১৮ হওয়ার তারিখাবধি ২ মাস কিন্তু বিলম্বের 
বিশিষ্ট হেত দর্শাইলে তৎপরেও কোন সময় শুনা যাইতে পারিবেক। 

৮ ধারা। ফৌজদারী ও দেওয়ানী সংক্রান্ত সম্যক প্রকারের মোকদ্দমার নিম্পত্তির অসম্পতিতে প্রথম 
আপীলের ম্যাদ বিলম্বের বিশিষ্টের হেতু দর্শান না গেলে এ নিষ্পত্তির তারিখ হইতে ৬০ দিবস ও এ এ 
আপীলের নিষ্পত্তির অসম্মতিতে দ্বিতীয় আপীলের ম্যাদ নিষ্পত্তির তারিখাবধি ৭০ দিবস ধার্য হইল। তাহাতে 
এই বিশেষ নিয়ম থাকিবে যে নিম্পতির নকল লইতে যে কাল গৌণ হয় অর্থাৎ নকলের নিমিত্ত কাগজ দাখিল 
হওয়াবধি নকল পাওয়া পর্্যন্তের কাল এ ম্যাদ মিনাহ পারিবেক। 

, ৯ ধারা । দেওয়ানী সংক্রান্ত মোকদ্দমার ডিক্রীজারি করিবার ম্যাদ চুড়ান্ত নিস্পত্তির তারিখাবধি ৪ বৎসর 
কিন্ত কোন ডিক্রীজারি নম্বর খারিজ হইলে তাহার ম্যাদ খারিজের তারিখাবধি ২ বৎসর ধার্য হইলে এবং এই 
নিয়মাবলী প্রচারের পৃব্র্ে ডিক্রীজারীর ম্যাদ এই নিয়মাবলী জারী হওয়াবধি ১ বৎসর কিন্তু ডিক্রীর তারিখ 
৯০ ৪ বৎসর গত হয় নাই অথচ এক বৎসরের অধিককাল বাকী আছে তাহার ম্যাদ এ ডিক্রীর তারিখ 
হইতে ৪ বৎসর। 

পু ১০ ধারা। থে সব দেওয়ানী নালিশের এই নিয়মাবলীর নিদ্দিষ্ট ম্যাদ এই নিয়মাবলী প্রচারের পূর্বে 
অতীত হইয়াছে তাহার নিমিত্ত এই নিয়মাবলী প্রচারের তারিখাবধি এক বৎসর ও তৎরূপ ফৌজদারী মোকদ্দমার 
নালিশের ম্যাদ ১৫ দিন ও সম্যক প্রচারের আপীলের ম্যাদ ২০ দিন ধার্য হইল। 

১১ ধারা। যে প্রচারের দাওয়া ও নালিশের ম্যাদ স্পম্টরূপ এই নিয়মাবলীতে লিখা যায় নাই তাহার 
ম্যাদ হেতুর তারিখাবধি ৫ বৎসর ধার্য হইলেক। 

৩৫৯ 
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নিদশন--৭ 

দেওয়ানী ও ফৌজদারী সম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয়ক নিয়্মাদি 

১২৮০ ভ্ত্রিপরাব্দ 

ত্রিপুরার রাজ্যাধিকারের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের কায্যপ্রণালী বিশেষরূপে ধার্য করা উচিত 
বোধ হওয়াতে শ্রীশ্রীধৃত বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর হুজুর হইতে আদেশ হইল যে নিম্নলিখিত নিয়মাবলী প্রচার 
করা যায় ও তাহা আগামী মাসাবধি চলন 1 হইবেক। ইতি সন ১২৮০ ন্ত্রিং ********** অগ্রহায়ণ । 

প্রথম অধ্যায় 

দেওয়ানী আদালতের কার্যপ্রণালী 

১। দেওয়ানী সংক্রান্ত নানা প্রকারের দাওয়ার আরজীতে উভয় পক্ষের নাম ও ধাম ও দাবীর পরিমাণ 
ও হেতু উত্বাপনের ও অস্তাবর বস্ত হইলে তাহা আদান প্রদানের তারিখ ও অস্থাবর বস্ত হইলে তাহা যে 
প্রকারের বস্ত ও যে কারণে ও যে স্বত্বমূলে দাওয়া করা যায় তাহার বিবরণ এবং বেদখলির বৃনিয়াদে 
দাবী হইলে যে সময়ে ও যে তারিখে ও যে প্রকারে বেদখল হইয়াছে ও সম্যক "৮৮ * কোন 
মহালের কি তাহার কোন অংশের দাওয়া না হইয়া খণ্ডভূমির নালিশ হইলে তাহার চতুঃসীমা অবশ্যই লিখিতে 
হইবেক ও তাহা বিহিনে পরিত্যাগের বিশিষ্ট কারণাভাবে এ আরজী গ্রাহ্য হইবেক না। 

২। তদ্দূপে বিবাদী স্বীয় জওয়াবে বাদীর দাবী স্বীকার কি অস্বীকার ও নিজের আপত্তির বিবরণ 
সংক্ষেপে স্প্ট্রপে লিখিবে। 

৩। উভয় পক্ষ দরখাস্ত দ্বারা আদালতের অনুমতি গ্রহণে আরজী অথবা জওয়াবের ভুললিপি সংশোধন 
করিতে পারিবেক এবং আবশ্যক বোধ করিলে বাদী বিবাদীর প্রত্যন্তরে অথবা বিবাদীর বাদীর এ প্রত্যুতরের, 
উত্তরে আদালতকে যাহা জানাইতে চাহে তাহা আদালতের নিদ্দিষ্টকরা ম্যাদ মধ্যে জানাইতে পারিবেক এবং 
বিশেষ কারণে সময় ২ এ ম্যাদ বৃদ্ধি হইতে পারিবেক। 

৪। নালিশী আরজি ও জওয়াব ও দরখাস্তাদি স্বয়ং অথবা নিযুভ্তিম্ম উ্কীল দ্বারা দাখিল হইবে। 

৫&। আরজি দাখিলের পর বহিতে রেজিম্টারী হইয়া বিবাদীর নামে জওয়াব দেওয়ার নিমিত্তে এতলানামা " 
প্রচার হইবেক ও স্থানের ব্যবধানতার বিবেচনায় জওয়াব দেওয়ার তারিখ তাহাতে লিখিহত হইবেক ও তাহাতে 
বিবাদী হাজির না হইলে পুনরায় এক সপ্তাহের এ ম্যাদ নিদ্দিষ্ট প্রচার করিতে হইবেক এ এত্লানামা ও 
এস্তাহার জারীকারক তাহা জারীর বিধানযৃক্তে কৈফিয়ত আদালতে দাখিল করিবেক। 

৬। এ এত্লানামা ও এস্তাহার মতে বিবাদী উপস্থিত না হইলে তাহার জারীর প্রমাণ বাদী স্থানে 
গ্রহণাস্তর তাহার দাবীর প্রমাণ গ্রহণে একতরফা সূত্রে বিচার হইবেক। 

৭। আরজি ও জওয়াব ইত্যাদি দাখিল হইলে পর আদালত উভয় পক্ষের তক দৃষ্টে বিচার্য্য বিষয় 
সকল প্থক রোবকারী দ্বারা ধার্য করিয়া দলিল ও প্রমাণ উপস্থিত করণার্থে এক ম্যাদ নিদ্দিষ্ট উভয় পক্ষকে 
সাবকাশ দিবেন ও আদালতের হুকমব্রমে এ ম্যাদের রূদ্ধি না হইলে বিলগ্বের উপযুক্ত কারণ দর্শান”না গেলে 
এ ম্যাদের পর কোন দলিল ও প্রমাণ গ্রহণ হইবেক না কিন্তু আদালত বিশেষ কারণে উচিতবোধ করিলে 
গ্রহণ করিতে পারিবেন ও যে বিষয় লইয়া উভয় পক্ষ মধ্যে তর্ক না থাকে তাহা বিচার্য্য বিষয় ধার্যের 
রোবকারীতে লিপিবদ্ধ হইবেক না। 

81৫টি শব্দ অপাঠ্য। 

৩৬০. 



আইন, বিচার ও ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি 

৮। উভয় পক্ষের হস্তবশে যে দলিল থাকে তাহা আরজি ও জওয়াবের সঙ্গে অথবা বিচার্য্য বিষয় 
ধার্য্য হওয়ার পৃব্বে কোন সময়ে অবশ্যই দাখিল করিতে হইবেক বিলম্বের বিশেষ কারণ দর্শান না গেলে 
তৎপর গ্াহ্যনীয় হইবেক না। 

*৯। কোন পক্ষ স্ত্ীয় দাতা কি আপত্তির প্রার্থনার্থে যে সব সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করাইতে চাহে তাহা দিগের 
নাম ও যে প্রমাণের সাক্ষী ও তাহার কৈফিয়ৎ লিপিপূব্বক দরখাস্ত উপস্থিত করিলে সাক্ষীদিগের নামে আদৌ 
শমন ও তাহাতে অনুপস্থিত থাকিলে ছানিশমন উপস্থিত হওয়ার তারিখ নিদ্দিষ্টে প্রচার হইবেক কিন্তু কোন 
পক্ষ নিজে এঁ নিদিষ্ট তারিখের পূব্বে অথবা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হওয়ার পূব্রে কোন সময়ে আপন করারি 
সাক্ষী হাজির আনাইয়া জবানবন্দী করাইতে পারিবেক ও তণ্দপে স্থয়ং সাক্ষী বিশেষ কারণে আদালতে হাজির 
আসিয়া সাক্ষ্য আদায় করিতে পারিবেক সাক্ষী শমন অথবা ছানিশমন জ্ঞাত হইয়াও আদালতে হাজির না 
হইলে মোকদ্দমার পরিমাণ তুল্যের অথবা ৫০০২ টাকার অনধিক জরিমানা দেওয়ার যোগ্য হইবেক এবং এ 
টাকা ডিক্রীজারির ন্যায় উতশুল হইতে পারিবেক। 

১০। সাক্ষী কি সাক্ষীগণ হাজির আসিলে আর্দালতের কর্ণগোচরে ক্রমাগত একে ২ এ সাক্ষীগণের 
সাক্ষ্য শপথগ্রহণক্রমে লিখাইয়া লইবে ও এক সাক্ষীর সাক্ষ্য আদায়ের সময়ে তাহা বাক্য জবানবন্দী না হইতে 
অপর সাক্ষী গ্রহণ করিতে পারিবেক না এবং জবানবন্দীর সময়ে উভয়পক্ষ কি তাহার উকিলান উপযুক্ত প্রশ্ন 
এ সাক্ষীস্থলে করিলে আদালত তাহার উত্তর এ সাক্ষীর স্থানে লইয়া লিপিবদ্ধ করাইবেন কিন্তু অসংলগ্ন প্রশ্ন 
করিতে দিবেন না। পরন্ত আদালত যাহা জিজ্ঞাসা করিতে উচিতবোধ করিবেন তাহা করিতে পারিবেন ও 
জবানবন্দি সমর্পণের উত্তর কি তাহাদিগের উকিলের মোকাবিলা পাঠ করিয়া সাক্ষীকে শুনান যাইবেক ও যেমত 
সে বলিয়াছে এর মত লিখা গিয়াছে কিনা তাহা জিক্তাসা করিয়া তাহার উত্তর লিখিয়া সাক্ষী লিখিতে জানিলে 
তাহার এবং পক্ষগণের অথবা তাহাদিগের উকিলের দস্তখত তাহাতে করাইবেন ও সাক্ষীর ক্ষমতা থাকিবেক 
হো কোন কথা ব্যত্যয় লিখা গেলে তাহা সংশোধন করে। 

১১। এক পক্ষ অন্য পক্ষকে সাক্ষ্য মান্য করিয়া জবানবন্দী শপথপূব্বক করাইতে পারিবেক। 

১২। আদালতের সাধারণ ক্ষমতা থাকিবেক যে, কেহ সাক্ষ্য মান্য হওয়া ব্যতিরেকে কোন পক্ষ কি 

কি অপর কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য যথার্থ বিচারের নিমিভে কি কোন কথা স্পচ্ট হওয়ানার্থে গ্রহণ করা উচিত 
বোধ করিলে তাহাকে তলব ও তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন । 

১৩। কোন মোকদ্দমাতে তৃতীয় পক্ষ মোকদ্দমার মূলতবী থাকার কোন সময় স্বয়ং কি উকিল দ্বারা 
উপস্থিত হইয়া আপভির দরথাতস্ত করলে আদালত আবশ্যক বোধ করিলে তাহার দলিল ও প্রমাণ গ্রহণ ও 
আপত্তির বিচার করিঝেন কিন্তু তৎসম্বন্ধে যে হকৃম হয় তাহাতে তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষের নালিশ পৃথকরূপে হইতে 
বাধা হইবেক না। 

১৪। মিছিল প্রস্তত হওয়ার পর আদালত উভয় পক্ষ অথবা তাহাদিগের উকিলের সম্মুখে খোলা 
কাছারীতে আবশ্যকীয় কাগজাত পাঠ ও শ্রবণ ও উভয়পক্ষের কি তাহাদিগের উকিলের বক্ততা শ্রবণান্তে ্ নিজ্পত্তির 
আদেশ প্রচার করিবেন অথবা বিশেষ বিবেচনা নিমিত্ত তৎসময়ে স্থগিত রাখিয়া অন্য সময়ে কি তারিখে এ 
আদেশ প্রচার করিতে পারিবেন। কিন্ত যে প্রজাত্বের আদেশ হয় তাহা এক বহিতে লিখাইয়া নিজে দস্তখত 
করিবেন এবং উভয়পক্ষ কি তাহাদিগের উকিলগণের নাম তাহাতে লিখাইবেন। 

১৫। মেহেতু স্বত্বমূলে যেই পক্ষগণের কি তাহাদিগের সংত্রব ব্যক্তিগণের মধ্যে একবার মোকদ্দমা 
উপস্থিত হইয়া চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় এ হেতু স্বত্বমূলে এঁ ব্যক্তিগণের মধ্যে পুনরায় নূতন মোকদ্দমা শুতযোগ্য 
হইবেক না। কিন্তু বাদীর তদারকের জু টিতে স্বত্বের বিচার না হইয়া নম্বর খারিজ হইলে পুনরায় নালিশ 
হইতে পারিবেক ও পুর্ব মোকদ্দমা মূলতবী থাবশর --.--**০০* ** বাদ পাইবেক। 

"এই ধারাটিতে উদ্দেশ্য বর্ণনা ও নিয়ম প্রণয়নে ভাষার জড়তা ও অক্পভ্টতা লক্ষ্যনীয়। 

*ঞ্একটি শব্দ অস্পষ্ট। 
|. 

৩৬১ 



রাজগী ভ্রিপূরার সরকারী বাংলা 

১৬। বিবাদীর অনুপস্থিতিতে একতরফা ডিক্রী হইলে এঁ ডিক্রী জারী হওয়ার পৃব্র্ব কোন সময়ে এবং 
জারী হইয়া বিবাদীর জাতসারে এ ডিক্রী প্রবল করার কোন কার্য করা গেলে তাহার তারিখাবধি তিন সপ্তাহ 
মধ্যে বিবাদীর পুনঃ বিচারের দরখাস্ত করিয়া তাহার নামে আহাকামজারী না হওয়া আদালতের হাদ্বোধমতে 
জানাইলে অথবা বিবারদীর আপত্তি দৃষ্টে ন্যায় বিচারের জন্য আদালত এ মোকদ্দমার পুনঃ বিচার করিতে 
পারিবেন। তদ্রপে বাদীর অনুপস্থিতিতে মোকদ্দমার নম্বর খারিজ হইলে বিশিষ্ট কারণ দর্শাইয়া পুনঃ বিচার 
কারাইতে পারিবেক। 

১৭। জাবেদা আপীলের কাধ্যবিধান। উপরোক্ত কোন প্রকারের নিষ্পত্তি ও হকম যে ব্যক্তি আপনাকে 
অন্যাগ্রহ বোধ করে সে নিরুপিত ম্যাদ মধ্যে নিয়মিত মোহরী কাগজে আপীলের বিচারকের আদালতে 
আপীল করিতে পারিবেক। 

১৮। এ আপীলের আরজি সংক্ষেপমতে লিখা যাইবেক ও তাহাতে আপীলান্ট ও রেস্পশ্ডেন্ট নাম ও 
ধাম ও আপীলের দাওয়ার পরিমাণ ও অধীন আদালতের নিজ্পত্তি কি হুক্মের তারিখ" ও যে হেতু মূলে আপীল 
করা হয় তাহা এ আরজিতে লিখিত হইবেক এবং তাহার সঙ্গে অধীন আদালতের নিষ্পতির নকল দিতে 
হইবেক। 

১৯। কোন নিষ্পত্তি কি হুকুমের আপীল হইলে পর আদালত অবস্থাদূষ্টে উচিত বোধ করিলে আপীলাষ্ট 
স্থানে জামিন গ্রহণে অথবা বিনা জামিনেতে এঁ নিষ্পত্তির ও হুকৃম বারণের আদেশ অধীন আদালতের প্রতি 
বারিতে পারিবেন এবং রেস্পণ্ডেন্ট ও যামিনী দাখিল করিয়া এ হুকম ও নিম্পত্তি জারী করিবার আদেশ লাভ 
করিতে পারিবেন । 

২০। এ আপীলের আরজী বহিতে রেজেম্টারী হইয়া রেস্পণ্ডেন্ট নামে জওয়ব দেওয়ার কারণ 
এতলানামার এক ম্যাদ নিরুপণ প্রচার হইবেক তাহার জারীর কৈফিয়ৎ আদালতে দাখিল করিবেক। 

২১। আপীল আদালত উভয় পক্ষ কি তাহাদিগের উকিলের মোকাবিলা নথিকরা কাগজাত দু্টে 
উভয় পক্ষ কি উকিলের বস্তৃতা শ্রবণান্তে বিচার করিবেন। কিন্তু উচিত বোধ করিলে নূতন দলিল ও সাক্ষী 
লইতে পারিবেন ও কোন বিষয় তদন্ত ও বিচারের অধীন আদালতে পরিত্যাগ হওয়া বোধ করিলে মোকদ্দমার 
নথি আপনাপন আদালতে রাখিয়া অথবা মোকদ্দমা ফেরত পাঠাইয়া এ বিষয়ে তদন্ত ও বিচার অধীন আদালত- 
দ্বারা করাইতে পারিবেন: 

২২। উক্ত জাবেদা আপীলের যে কোন হুকম নিষ্পত্তিতে কোন ব্যক্তি অসম্মত হইলে শ্রীশ্রীযৃত মহারাজা 
বাহাদুরের বিচারাকাঙ্খিত হইতে পারিবেক এবং এ খাস আপীলের আরজি ও মোকদ্দমা চলিবার ও বিচারের 
ধারার সম্বন্ধে জাবেদা আপীলের সমস্ত নিয়ম খাটিবেক বিশেষ এই যে শ্রীশ্রীযৃত মহারাজা বাহাদুরের অভিপ্রায় 
হইলে কোন খাস আপীলের বিচার কার্যেতে নিজের বিশ্বস্ত কোন ব্যক্তিকে আহ্বান ও তাহার স্থানে মত গ্রহণ 
অথবা এ ব্যজি্র প্রতি বিচারভার অর্পণ করিতে পারিবেন। 

বিবিধ বিধি 

২৩। কোন পক্ষ যে দলিল ও প্রমাণের তত্ব পুর্ব রাখিত না ও বিশেষ প্রতিবন্ধকতা হেতু পর্বে 
উপস্থিত করিতে পারিয়াছিল না এমন দলিল ও প্রমাণের মূলে অথবা চলিত নিয়মাবলীর যে বির্্ধাচরণে 
কোন পক্ষের স্থত্বের হানি হয় এমত নিয়মের বিপরীত নিম্পন্তি হইলে অথবা স্পষ্ট অন্যায় বিচার হওয়া 
প্রকাশ পাইলে ন্যায় বিচারের নিমিত্তে কোন চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পুনঃবিচার হইতে পারিবেক কিন্তু নিষ্পভির 
তারিখাবধি ২ মাসের মধ্যে এ মত দরখাস্ত করিলে ১ এক টাকা মূল্যের মোহরী কাগজ ও এক বৎসরের 
মধ্যে হইলে জাবেদা নালিশের কাগজে এ দরখাস্ত লিখিতে হইবেক তাহা ব্যতীত এবং এ এ ম্যাদ অতীতে _£ 
মস উক্ত নিম্পত্তিকারী হইয়া দাবীর অথবা খরচার কিছু টাকা উতুল হইলে পর এ্মত দরখাস্ত গ্রাহা 
হইবেক না। 

ও 

৩৬৭ 



আইন, বিচার ও ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি 

২৪। আদালতঘরে মোকদ্দমা সংক্রান্ত কোন কার্য ও বিচার করার কালে কোন ব্যক্তি ঝক্য কি 
অঙ্গভঙ্গী দ্বারা বিচারককে অবক্তা করিলে অথবা বিচারের বাধা জমাইলে কিংবা আদালতের কোন হুকুম বা 
ডিক্রীজারীরা বাধকতা বল কি অন্য কার্য্য দ্বারা করিলে আদালত তদ্বিষয়ে হেতুযুক্তে পৃথক রোবকারী করিয়া এ 
অপরাধীর ৬ মাসের অনধিক বিনাশ্রমে কয়েদের অথবা ২০০. শত টাকা পর্যন্ত জরিমানা পঞ্জিশোধের হকম 
করিয়া এ টাকা ডিক্রীজারীর ন্যায় এঁ ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক নীলাম দ্বারা উশুল করিতে পারিবেন। 

২৫। ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ১৯২১ ধারার বিধান অবস্থা বিবেচনায় খাস আপীলের 
মোকদ্দমাতে এবং ১৬ ধারার বিধান জাবেদা আপীলে ও খাস আপীলে থাকিবেক। 

ডিক্রীজারীর বিধান 

২৬। কোন এক হুকুম কি নিষ্পত্তি প্রচার হওয়ায় পরেই তাহা জারীক্রমে দায়িককে গ্রেপ্তার অথবা 
তাহার সম্পত্তি ক্রোক্নীলাম দ্বারা দাবী অথবা খরচার টাকা উতশুল হইতে পারিবেক। আপীল হইয়া তাহা 
জারীর ঝারণ না হইলে অথবা আদালতের উচিত বিবেচনায় তাহা স্থগিদ না করিলে এঁ নিষ্পত্তি হুকম জারী 
বারণ ও স্থগিত থাকিবেক না। 

২৭। জাবেদা আপীলের ও খাস আপীলের ডিক্রী ও প্রথম আদালতে জারী হইবেক এ জারীর দরখাস্তের 
সঙ্গে ডিক্লীর নকল দিতে হইবেক কিন্ত আদালত আদেশ করিলে তৎপর ৩ এ নকল দাখিল করা যাইতে 
পারবেক। 

২৮। ক্রোকনীলামের হৃকম ক্রমে ২ কি একেবারে হইতে পারিবেক। এবং এ নিয়মের এস্তাহার অন্যন 
২০ দিবসের ম্যাদে জারী হইবেক কিন্তু শীঘ নম্ট হওয়ার বস্তু হইলে এস্তাহারের ম্যাদু স্বল্প হইতে পারিবেক। 
এবং বিশেষ কারণে নীলাম স্থগিদ থাকিলে পূনরায় এ ম্যাদ অথবা আদালত অন্য যে ম্যাদ উচিতবোধ করিবেন 
এৎ্ম্যাদে ইস্তাহার প্রচার হইবেক। দায়িক পক্ষে টাকা দাখিল হওয়া মান্রই গ্রেপ্তারী অথবা ক্রোক কি নীলাম 
বারণ হইবেক। এ নিলামে ইস্তাহারের দাকীর সংখ্যা ও যে বস্তু নীর্লাম হইব্েকে তাহার নিণয় ও যে স্থানে 
যে সময়ে নীলাম হইবেক ও যাহার বস্ত নীলাম করাইবেক তাহা বিশেষরূপে লিখিতে হইহেক। এবং ইস্তাহার 
এক কিত্তা আদালত ঘরে লটকাইতে হইবেক ও দ্বিতীয় কিভা দায়িকের বাসস্থানে, তুতীয় কিতা সম্পতি যে 
স্থানে থাকে এ স্থানে ঢোল পিটাইয়া প্রচার করিতে হইবেক এবং তাহা জারীর কৈফিয়ৎ আদালতে দাখিল 
করিবেক। এ 

২৯। আদালত আবশ্যক বোধ করিলে দায়িককে টাকার পরিশোধের সাবকাশ দিয়া গ্রেপ্তারী ও সম্পতির 
ক্রোকনীলাম স্থগিদ করিতে পারিবেন। 

৩০। দায়্িক গ্রেপ্তারী হইলে তলবী টাকা পরিশোধ না করিলে বিনা পরিশ্রমে কয়েদ থাকিবেক 
কালের পরিমাণ আদালত দাবীর সংখ্যাদৃষ্টে ধার্য করিবেন ও কয়েদের কালের এ কয়েদীখোড়াকী যাহা 
দেওয়া আদালত হুকুম করেন তাহা ডিক্রীদার দাখিল করিবেন ও তাহা না দিলে তৎক্ষণাৎ এঁ কয়েদী কয়েদ 
হইতে মুক্ত হইবেক। 

৩১। এ মত কয়েদ হইলে ও কয়েদীর সম্পত্তি খাকিলে তাহা ক্রোক ও নীলাম হইতে পারিবেক এবং 
একবার কয়েদ হইতে মুক্ত হওয়ার হেতুতে পুনরায় গ্রেপ্তার ও কয়েদ হওয়ার বাধা হইবেফ না। 

৩২। ক্রোকী সম্পত্তি দায়িক ব্যতীত অন্য ব্যক্তির দাওয়া থাকিলে যে নীলামের পৃবেরে তাহার আপত্তির 
দরখাস্ত করিতে পারিবেক ও তাহা করিলে আদালত প্রমাণাদি গ্রহণে তাহার বিচার সরাসরি মতে করিবেন। 
পরন্ত তাহাতে যে হকৃম হয় তৎসম্মতিতে কোন পক্ষের জাবেদা নালিশের বাধা হইবেক না। 

্ € 

৩৬৩ 



রাজগী ভ্ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 

,৩৩। আদালত বিশেষ কারণে কোন মোকদ্দমাতে বিশেষ কোন বিষয় বা বিষয় সকলের মফঃস্থল 
তদন্ত দ্বারা করাইতে পারিবেন কিন্ত সেই তদন্তে যাওয়ার ও তদস্তীয় কাগজাত দাখিল করার কারণ নিয়মমত 
সকৃতি* অবশ্যই করিবে। 

৩৪। আরও আদেশ হইল যে ভ্রিপূর ও মেখলি ও ককী জাতি ব্যক্তিদিগের বিশেষ মোবকদ্দমাতে যে 
সমুদয় রীতি ও নিয়ম পৃবর্ব হইতে প্রচলিত আছে তাহার অন্যথা এই নিয়মাবলীর কোন নিম্মম দ্বারা হইবেক না। 

৩৫। শ্রীশ্রীযৃত মহারাজা বাহাদুর সবরবদা ক্ষমবান থাকিবেন যে, কোন কারণে দেওয়ানী কি ফৌজদারী 
যেকোন মোকদ্দমা এক বিচারালয় হইতে উঠাইয়া বিচারার্থে অন্যের নিকট অঙ্গণ করেন অথবা স্বয়ং তাহার 
বিচার করেন। 

৩৬। কোন নিয়মের বিরুদ্ধাচরণে নীলাম হইলে নীলামের তারিখাবধি ২ মাস মধ্যে সরাসরি দরখাস্তমতে 
অথবা জাবেদা নালিশের ম্যাদ মধ্যে জাবেদা নালিশক্রমে এ নীলাম অন্যথা হইতে পারিরে। 

৩৭। আদালত সমস্ত নিশ্নলিখিত মতে বিখ্যাত হইবে। 
দেওয়ানী অথবা ফৌজদারীর প্রথম বিচারালয়। 
দেওয়ানী অথবা ফৌজদারীর আপীলের বিচারালয় ৷ 

৩৮। যে সকল বিষয়ের স্পম্ট হুকুম এই নিয়মাবলীতে হইবেক না এ সব বিষয়ের সম্বন্ধে আদালত 
বিবেচনায় ও ন্যায় বিচারানুসারে কার্য করিবেন। 

দ্বিতীয় অধ্যায় 

ফৌজদারী আদালতের কা্যপ্রণালী 

৩৯। কোন ফৌজদারীর অপরাধের নালিশের দরখাস্ত উপস্থিত হইলে এ ফৌজদারীর এজাহার 
সঁকৃতি (স্বীকৃতি ?) পূর্বক গ্রহণ করিবেক ও তাহাতে মাজরার তারিখ ও সময় ও স্থান এবং অপরাধী কি 
অপরাধীদিগের এবং সাক্ষীগণের নাম ও মাজরা করিবার কারণ অবশ্যই জিক্াস্য ও লিখিতে হইবে । 

৪০। এজাহার গ্রহণান্তে এ নালিশ অমূলক বোধ করিলে তৎক্ষণাৎ অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন ও তাহা 
না হইলে আসামীকে ও ফৌজদারীর সাক্ষীগণকে দিন নিরূপণে তলব করিতে পারিবেন ।*« আঙামী ও সাক্ষী 
হাজির আসিলে ৬ আসামী অপরাধ স্বীকার করিলে সাক্ষীগণের জবানবন্দী দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালী 
অনুসারে গ্রহণ করা যাইবেক। 

৪১। আসামী অপরাধ অস্বীকার করিলে ফৌজদারীর সক্ষ্য গ্রহণের আবশ্যক হইবেক না কিন্ত অস্বীকার 
ও ছাফাই সাক্ষী মান্য করিলে অন্য দিন নিরাপণে তাহাদিগকে তলব করিবেন এবং তাহারা হাজির আসিলে 
উক্ত প্রণালীতে তাহাদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন। 

৪২। অপরাধের অবস্থাদৃষ্টে আসামী বিশেষ পরিমাণের মুচলিকা অথবা হাজির যামিনী প্রদানে মোকদ্দমা 
নিষ্পত্তি পর্যন্ত হাজির থাকার ও জামিন না দিলে হাজতে কয়েদ থাকার আদালত করিতে পারিবেন। কিন্তু 
আদালতের হকম গ্রহণে সে আপন সাক্ষী আনিতে অথবা বিশেষ কারণে স্থানান্তরে গমন করিতে পার্তিবেক 
এবং হুকৃমমতে অথবা সময়শিরে পুনরায় আদালতে হাজির না হইলে এ পৃথক দণ্ডনীয় হইবেক। 

৪8৩। আদালত উচিতবোধ করিলে কোন মোকদ্দমায় স্ব ২ তদন্ত বিশ্বস্ত লোকের দ্বারা করাইতে পারিবেন 
এবং এ তদন্ত প্রমাণ স্বরাপ গ্রাহ্য হইতে পারিবেক। 

* শকাটি স্পম্টর্াপে লিখিত কিন্ত অর্থ অস্পম্ট। 

৩৬৪ 



আইন, বিচার ও ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি 

নিদর্শন--৮ 

"মাজরার' স্থানীয় ফৌজদারী তদন্ত সম্পকে 

মং শ্রীকাশীচন্দ্র দাস শ্রীগোবিন্দ ্ 
পেক্ষার আক্তা 9৫. ড/. ছু. 0 

নং ৭ 

পোলিশ সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী 

রোবঝগরী কাছারী এলাকে রাজগী পব্বত ত্রিপুরা হুজুর শ্রীশ্রীযূত মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুর । 
ইতি সন ১২৮১ ভ্রিং তারিখ ১০ই ভাদ্র 

প্রকাশ পায় অন্তস্থ ফৌজদারী আদালতের ফৌজদারী সংক্রান্ত যে সমস্ত মাজরার১৯ স্থানীয় অনুসন্ধান 
অর্থাৎ সরেজমিনে তদন্ত করার প্রয়োজন হয় সেই তদন্তকার্য পোলিশ ক্র্মচারীদ্বারা সম্পাদন না হইয়া একদা 
মোকদ্দমার মোতালকান ফৌজদারীতে তলব হয় এবং সেরেস্তার আমলাকর্ত ক প্রথম তদারক হইয়া থাকে 
ইহা জন সমত্তের ক্েশকর ও রীতির বিপরীত কাধ্য বটে। বাস্তবিক স্থানীয় অনুসন্ধানের যোগ্য মাজরা সকল 
প্রথম পোলিশ কম্্মচারীর দ্বারা তদন্ত করাইয়া এ তদন্ত সন্তোষজনক না হইলে পরে সেরেস্তার বিশ্বস্ত আমলা- 
করত ক পূনঃ তদারক করা যাইতে পারে। অতএব ₹-- 

হকৃম হইল যে 

স্থানীয় অনুসন্ধানের কার্য প্রথমতঃ পোলিশ আমলাদ্বারা নির্বাহকরানোর জন্য অত্র রোবকারীর প্রতিলিপি 
অধস্থ ফৌজদারী আদালতে প্রেরণ করা যায়। ইতি 

* রাজমন্ত্রী ব্রজমোহন ঠাক্রের পরবর্তী সময়ে চাকলা রোশনাবাদের ম্যানেজার মিঃ ডবলিউ, এফ, ক্যাম্পবেল অল্পকালের 

জন্য রাজ্যের প্রশাসনিক : কার্ষের উচ্চতম আসনেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। মিঃ ক্যাম্পবেল সুদীর্ঘ ২০ বৎসর কাল চাকলার 
ম্যানেজারপদে কার্ধরত ছিলেন। 

৩৬৫ 



রাজগী ভ্রিপূুরার সরকারী বাংলা 

নিদর্শন--৯ 

উৎকোচ গ্রহণ সম্বন্ধীয় অপরাধের দণ্ড বিষয়ক * 

শ্রীগোবিন্দ 
আক্তা 

নং উড সেহা 

রোবকারী কাছারী এলাকে রাজগী পব্্বত ভ্রিপূরা হুজুর শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুর । 
ইতি সন ১২৮২ ভ্রিপূরা তারিখ ১৫ই জ্যৈষ্ঠ 

জানা যায় যে আমলাগণ উৎকোচ প্রলোভনে কখন রাজা কখন প্রজা বা কখন ২ উভয়ের অনিষ্ট 
করিয়া থাকে আর উকিল মোক্তার প্রজা প্রভৃতি লোক নিকর উৎকোচ প্রদান দ্বারা সময়ে সময়ে সরকারের 
ক্ষতিক্রণ পূর্বক স্ব স্ব অনিষ্ট সাধন করে যেহেতুক যে নিয়ম বহকালাবধি ইত্াকারাপরাধের শাস্তিবিধানার্ে 
প্রচারিত আছে তাহা প্রচুর নহে ও এ অপরাধের সত্তর প্রতিকার বিধান করা সাতিশয় প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছনীয় । 
অতএব 

আদেশ হইল যে-- 

যে ব্যক্তি এইরূপ আত্মঅভিল্ট সাধনজন্য উৎকোচ প্রদান করে ও করায় ও যে গ্রহণ করে উভয়কে 
কঠিন পরিশ্রম সহ তিন বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্যন্ত বা এক হাজার টাকার অনধিক কোন সংখ্যক 
অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড করা যায় কিন্ত যে বাক্তি বাধিত হইয়া উৎকোচ দেয় বা দেওয়া ও সে বিষয় প্রকাশ 
করে অথবা যে কেহকে উৎকোচ প্রদানারথ কোন এক আমলা বা আমলাগণ বাধ্য করে কি করিতে চাহে 
এবন্বিধ ব্যক্তিকে সাক্ষীস্বরূপ গণ্য করতঃ প্রোক্ত দণ্ড হইতে মুত্ত দেওয়া যায় আর উকিল মোক্তার প্রভৃতি 
যে কোন ব্যক্তি এবম্ভূত বিষয় জানিয়া শুনিয়া উৎকোচ প্রদান করে বা তাহা সংগোপন করে তত্প্রতি .এঁ 
হয় কিন্তু সেই উকিল মোক্তারান প্রভৃতি অকতোভয়ে যদি সেইরূপ উৎকোচ আদানপ্রদান বিষয় প্রকাশ করে 
তবে তাহারা দণ্ড হইতে মুক্তি পাইয়া অসৎকার্যের মূলোৎপাটন করণজন্য প্রশংসিতভাজন হয় এবং বিশেষ 
বিশেষ কার্য্য বিবেচনায় উপযুক্ত হইয়া পারিতোষিকও পায় এই মশের্ম সমস্ত কাছারীর প্রকাশ্য স্থানে বিজাপন 
লিখিয়া দেওয়ান ও তন্মতাচরণ জন্য অন্তর রোবকারীর এক এব খণ্ড প্রতিলিপি সমৃদয়ে কাধ্যাধ্যক্ষণণ নিকট 
প্রেরণ করা যায়। ইতি 

*১ বিষয় বস্তুটির অসাধারণহর । উৎকোচ গ্রহণের অপকার্য সরকারের তথা রাজাঙ্জার দ্বারা নিবারণের প্রচেষ্টা । 
,২ ভাষা সম্বন্ধে: শিরোনামার প্রথাগত ২১টি শব্দ ছাড়া বহুল প্রচলিত আরবী ফারসী ইত্যাদি শব্দ বজিত। . সংস্কৃত শব্দের 

' বহুল প্রয়োগ কিন্তু রচনার ও ভাষার জড়ত্ব যথেষ্ট বর্তমান। 
রোবকারীর হেতুবাদেও অন্যব্র ডাবাবেগবিহীন প্রাঞ্জল সরকারী ভাষার স্থলে ভাবাবেগ বাহুল্য এবং সাহিত্য স্ষ্টির প্রন্নাস। 

৩৬৬ 



আইন, বিচার ও ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি 

নিদর্শন-”১০ 

“মোতফরকা সুত্রে নিষ্ন্ন মোকদ্দমার উকিল ফি ব্দ্ধি সম্পকে রাজ্যেশ্রের নিকট উকিলগণের দরখাস্ত 

ধঙ্্মাবতার প্রতিপালকেষু- 

অধীনানের নিবেদন এই, অধীনান শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাতের আজ্ঞানুসারে মাহামান্য খাস আপীলের ওকালতিতে 
নিযুক্ত আছি কিন্তু অনেকানেক যে সকল স্বত্ব সম্বন্ধে বহুবিধ তকের মোকদ্দমা তায়াদাদভিনন হুজুর আফিসে 
মোতফরকার২০ ন্যায় উপস্থিত হইয়া নিষ্পত্তি হইতেছে তাহাতে তায়দাদ উল্লেখ না করায় সরকারী কমিশন 
ও আমাদের ফিশের ফয়ছলাতে অঙ্কিত না হওয়ায় পাইতেছি না কিন্তু এ সকল মোকদ্দমার কি তাহার কোনকাংশে 
দাবীতে নিয়মমত অধস্থ আদালতে নালিশ করিলে নিয়মানুসারে অধস্থ আদালত সরকারী কমিশন ও উকিল 
ফিস্ শতকরা ৫ টাকা' হিসাবে দাখিল করিয়া লইতেছেন কেবল আমাদের খাস আপীলে সরকারী কমিশন 
ও আমাদের ফিসের হানিমান্র দেখা যায়। যথা বগলীনারায়ণ চৌধুরীর হাতীর মোকদ্দমা ধরণীধর বাপ্তানের 
মোকদ্দমা যদ্বারায় আমাদের ও সরকারী বিশেষ লাভ হইতে পারে এ সকল মোকদ্দমার ফিস্ কমিশনার 
নিষ্পত্তিপন্্রে দায়ধরা হইতেছে না তদগতিকে আমরা ফিস্ পাইতে পারি না এবং ২ টাকা বায়না ভিন্ন কিছুমান্ 
লভ্য নাই সৃতরাং কেবল বায়নার নিভরে মাসাবধি পরিশ্রম করিতে হয় এবিষয় বিচারপতি বিচার ভিন্ন অন্য 
উপায় নাই অতএব প্রাথিত ১২৮১ সন হইতে যে সকল মোবকদ্দমা উপরোক্তমত নিষ্পত্তি হইয়াছে এ সকল 
মোকদ্দমার উভয়পক্ষের এজাহার লইয়া তায়দাদ স্থিরতর শতকরা ৫ টাকা হিসাবে ফিস্ দেওয়ার বিষয় বিহিতা- 
দেশের মরজি হয় ধঙ্মরাজ মালিক । ইতি সন ১২৮৩ ন্রিং ৬ই শ্রাবণ । 

শ্রীদুরগামোহন রায় আক্তাকারী সদাকাঙ্খাকারী 
শ্রীভৈরবচন্দ্র শশ্্মণ, উকিল শ্রীকালীকমার শঙ্্মা 

8.0. 10609 

» হুকৃম হইল যে সকল মোকদ্দমার মূল্য নিদ্ধারণ হইয়া মোতফরকা সুন্রে নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহার ফিস্ 
শতকরা ৫. টাকা হিসাবে মজহরানের প্রার্থনা মতে দেওয়া যায় এবং তাহা আদায়কারী ব্যক্তি বা যে জরিমানা 
আদায় করিয়া থাকে তাহা উশুল দেওয়া যায় । ইতি সন ১২৮৩ ভ্ত্রিং তাং ১২ই শ্রাবণ। 

নিদর্শন-১১ 

পাহাড় আদালতের মোকদ্দমার আপীলের মেয়াদ নির্ধারণ 

্ খাস আপীল 
আদালতের 
মোহর 1৮]. ২. 2২29 

৮৪ নং সেহা শ্রীব্রজমোহন দেব 

রোবকারী কাছারী খাস আপীল আদালত এলাকে রাজগী পব্বত স্বাধীন ত্রিপুরা 
হুজুর শ্রীত্রীযূত মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর 

ইতি সন ১২৮৩ ভ্রিং ১১ই পৌষ 

যেহেতুক পাহাড়.আদালতের* ১ নিষ্পন্ন যে কোন মোকদ্দমার এক পক্ষ এ আদালতের হকৃমের পারা 

আপীল করিতে বাধ্য হয় তাহার ম্যাদ নিদ্দি্ট না থাকায় বিধিবদ্ধ করা প্রয়োজন স্মেতে রী 
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রাজগী ব্ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 

হকৃম হইল যে-_- 

অন্তর রাজ্যাধিকারের প্রচলিত সন ১২৮০ ভ্রিপুরার ২ দ্বিতীয় নিয়মাবলীর ৮ দফাতে খাস আপীলের যে 
ম্যাদ ৭০ সত্তর দিন অবধারিত হইয়াছে এ নিয়মে জাবেদামতে অল্াদালতে আপীলান্ট স্বয়ং কিম্বা উকিল কি 
ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তার দ্বারা আপীল করিতে পারিবে তদভাবে এ আরজি বিশিষ্ট কারণ ব্যতীত অগ্রাহ্য হইবে না। 
তল্মম রা ক্াপনার্থে এস্তাহার জারী করতঃ অন্র রোবকারীর একখন্ড প্রতিলিপি পাহাড় আদালতে 
প্রেরণ হয়। ইতি 

নিদর্শন--১২ 

জোতপাতা ( 1১০09) ৫৫80) ) নিষিদ্ধকরণ 

খাস আপীল - 
মোহর 11710171095 

[06৮2 

নং" ৮৮ সেহা 1. [₹. 138 

রোবকারী কাছারী খাস আপীল আদালত এলাকে রাজগী পব্বত স্বাধীন ত্রিপুরা হুজুর 
শ্রীশ্রীযৃত মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর ইতি সন ১২৮৩ ভ্তিং তারিখ ২২শে পৌষ 

পং বিশালঘর থানার এলাকায় পব্বত ভ্রিপুরালোক জুমজমিনে জোত২৩ পাতিয়া রাখিলে ব্রিটিশ এলাকাস্থ 
পং লৌহগড় মৌজে শশীদলের উজীর মহম্মদ নামক এক ব্যক্তি বিগত ৮ই পৌষ তারিখে ২ দুই প্রহরের 
সময় এ জুইতে পড়িয়া মৃত্যু হইয়াছে। 

যেহেতুক ভ্রিপুরালোক জুমজমিতে জুইত পাতিয়া অসতকতায় সহিত রাখা হেতুতেই উল্লিখিত ঘটনা 
ঘটিয়াছে ভবিষাতে গ্র মত গো-মনুষ্য চলাচল স্থানে জুইত না পাতিবার ও'অন্যস্থানে পাতিলে ও রান্তর বিনা 
দিবাতে এ জুইতপাতনে না রাখার বিষয়ে বিহিতাদেশ প্রদানার্থে অধস্থ ফৌজদারী আদালতের ৬২ নং রোবকারী 
আগত হইয়াছে। অতএব 

হুকুম হইল যে_ 

ভবিষ্যতে উপরোল্িলখিতমতে অসতকতার সহিত ভ্রিপুরারলোক গোমনুষ্যের চলাচল স্থানে জুইত না 
পাতিবার ও অন্য স্থানে পাতিলেও রান্র বিনা দিবাভাগে না পাতার বিষয়ে অন্তর রাজ্যান্তর্গত জ্রিপুরা প্রভতি পাববতীয় 
প্রজাগণ নামে অতি সত্তর নিষেধ আজা জারী করতঃ তল্মর্ম ন্রাদালতের জাপনাতিপ্রায়ে এ রোবকারীর একখণ্ড 
প্রতিলিপি পাহাড় আদালতের বিচারকান নিকট পাঠান যায় ইতি। 

রঃ 

৩৬৮ 



আইন, বিচার ও ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি 

নিদর্শন--১৩ 

স্বাধীন ব্রিপুরার ১২৮৩ বাষিক 

১ম সংখ্যক নিয়মাবলী ভ্রেপরার স্বাধীনরাজ্যে রাজকীয় বিধি সকল লিপিবদ্ধক্রমে প্রচলিত করিবার নিয়মাবলী) 

এই নিয়মাবলীতে ১২৮৩ শক ভ্রিপরার ২রা মাঘ তারিখে 
শ্রীত্রীযৃত মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর স্বীয় সম্মতি প্রদান করিলেন 

হেতুবাদ 

সম্দয় চরাচরের যথানিয়মে শান্তিরক্ষার্থে এবং বলাডয়বিরহে২৩ নিব্বিম্বে সুখস্থচ্ছন্দতার সহিত কাল- 
যাপন করণার্থে যত্ব করাই রাজার প্রধান কার্য এবং প্রজাবর্গের স্বত্বাধিকারীত্ব ও লভ্যাধিকারীত্ব রক্ষা করাই 
একমান্ত্ প্রধান ধঙ্্ম বটে সেই শান্তি ও স্বত্বরক্ষার জন্য দেশের এ সব্বশ্রেষ্ঠ শক্তির আদায় দ্বারা সামাজিক ব্যবহার 
বিষয়ক নিয়ম স্থির হওয়া বিষয়ে যেহেতু কার্যের শাসনপ্রণালী নিয়মপ্রণালী পারতন্ত্র না হইলে মানবরন্দের 
স্বেচ্ছাচারিতা রহিত ও সুখ সমুদ্ধির ও স্বত্ব ও লভ্যাধিকারীত্ব উদ্ধার ও সংরক্ষণের উপায়ান্তর নাই। সেই 
সকল নিয়ম ও বিধি লিপিবদ্ধ হইয়া স্বাধীনরাজ রাজত্ব সকলে প্রচারিত হওয়া উচিত ও তদ্বারা সময়ে সময়ে 
দেশীয় ও বিদেশীয় বিধি সকল পরস্পর তুলনা ও পর্যালোচনা করতঃ স্বরাজ্য প্রচলিত বিধির ব্যাপকত্বে যে যে 
অংশে অসম্পূর্ণতা নিমিত্ত দোষ জন্মে সেই সেই দোষের সংশোধন করণের উপায় স্থির করা যাইতে পারে; 
প্রজাবর্গ রাজনিয়ম সমস্ত অবগত হইয়া তদন্গামী হওয়তঃ স্বীয় স্বীয় ধনসম্পত্তি ও স্বত্বাধিকার রক্ষা করিতে 
সক্ষম হইতে পারে। রাজনিয়মের প্রতিক্লতাচরণের প্রতিকার অবিলগ্বে হইবার পথ হইতে পারে, সুবিচার 
বিধান হইবার জন্য বিচারকগণের সাহায্য হইবার উপায় হইতে পারে ফলতঃ দেশীয় ন্যায়ানগত বিধিসমস্তের 
সুননুধাবনী২ ৪ শ্রেণীমতে লিপিবদ্ধ না থাকিলে সময়ে সময়ে বিচারকদিগের বিচারকাধ্যের ভ্রম প্রমাদ সংযুক্ত 
হইয়া রাজার কর্তব্য কার্ধ্য সমৃহে বিঘ্ন সংঘটন হইবার নিতান্তই সম্ভাবনা । এই ত্রিপুরার স্বাধীন রাজত্বে 
ভূতপৃব্ব মহারাজগণের রাজত্ব সময়ে যদ্যপিও নানা বিধান প্রচলিত হইয়াছে বটে কিন্তু যথানিয়মে সেই সকল 
বিধান শ্রেণী ও লিপিবদ্ধ না থাকা প্রযুক্ত অসীম অসুবিধার কারণ হইয়াছে । যেহেতু সেই সকল অসুবিধা 
রহিত এবং ভ্ররিপুরা স্বাধীন রাজত্বের রাজকীয় নিয়ম সকল লিপিবদ্ধক্রমে প্রচার করা বিহিত অতএব ইহা দ্বারা 
নিশ্নলিখিত নিয়ম সকল করা গেল। 

১ ধারা । সমস্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী ইত্যাদি বিষয়ের কার্যযবিধান যুগমস্ত২৫ পুবর্বাপেক্ষা উত্তম করিবার 
নিমিস্ত এবং সকল ল্লোকদিগের চিরমঙ্গল সাধন নিমিত্ত যখন যে বিধি ব্যবস্থা প্রচলিত করা হয় তাহা বঙ্গভাষা 
ও অক্ষরে লিপিবদ্ধরপে হইবে । অলিখিত কোন বিধান কদাপি কোন কার্যে পরিণত হইবে না। সেই সকল 
বিধান টস বৎসরের প্রচারিত হয় সেই প্রত্যেক বৎসরের প্রথমাবধি একাদিক্রমে অঙ্কচিহ অর্থাৎ নম্বরাবলী 
করা বক। 

ধারা ২। দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারকগণ পৃব্বাবধি যে নিযুক্ত আছে কি উত্তরকালে হইবেক তাহারা 
এ সকল নিয়মাঝলীর প্রক্ত তাৎপর্য্যে ও অর্থানূসারে কায্য করিবে ও সকল লোকদিগের স্বত্বাধিকারী এবং 
লভ্যাধিকারীত্বের যে যে নিয়মাবলীতে অবলম্বন করে তাহা সকলের বিজাপনার্থে ঘোষণা করা যাইবে। 

ধারা ৩। উত্তরকালে শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাৎকারে ইহা বিবেচনা করিবার পথ হয় যে কোন নিয়মাবলীর 
তাৎপর্য্য ও অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল কিনা এজন্য এ সকল বিচারক কি ক্ষমতাপন্ন কার্যযকারকগণ সময়ে সময়ে 
এঁ সাক্ষাৎকারে রিপোর্ট করিতে পারিবেন এবং আবশ্যক হইলে অনুভাবানুসারে এ নিয়মাবলীর যেরূপ মতান্তর- 
করণ কিংবা সংশোধন উপযুক্ত বোধ হয় তাহা গর শ্রীশ্রীযূত কার্তুক হইতে পারিবেক। 

৪ ধারা । যে তারিখে শ্রীশ্রীযুতের সম্মতি প্রদত্ত হয় তাহা এ নিয়মাবলীর শিরোভাগে লিখিত থাকিবে 
ও সেই তারিখাবধি যেই নিয়মাবলী প্রচলিত হইল এই প্রকার গণ্য হইবেক ও তৎপর তাহার অর্থ 
ও মন্্মানুসারে কাধ্য হইবেক অন্য কোনমতে নহে। 
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" ৫ ধারা। যখন যে নিয়মাবলী প্রচলিত হয় তাহার এক এক প্রবস্ত নকল উপযুক্ত কার্যকারক দ্বারা 
প্রস্তত হইয়া শ্রীশ্রীযৃত সাক্ষাতের ইংরেজি সহি ও পদ্মমোহর সংযুক্ত প্রত্যেক দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারক- 
গণ সমীপে যাইয়া আফিসে বর্তমান থাকিবেক; বৎসরান্তে সেই বৎসরের সম্দয় নিয়মাবলী একভ্রিত হইয়া 
জেনেদবন্দি২৬ হইবেক।' যে বিষয়ের যে নিয়মাবলী নৃতন জারী হয় তাহার অর্থ যদি সে বিষয়ের পূর্বের 
জারী হওয়া নিয়মাবলী সমুদয়ের কিংবা তাহার মধ্যে কোন মশ্র্মের অর্থের সহিত না মিলে তবে বোধ করিতে 
হইবে যে পৃব্রের জারী হওয়া নিয়মাবলী যে পর্যন্ত নৃতন জারী হওয়া নিয়মাবলীর অর্থের সহিত মিলিত 
না হয়, পৃর্বকার নিয়মাবলী সেই পথ্যন্ত মতান্তর হইল প্রকার নিয়মাবলী রহিত হইল এই প্রকার কেন 
স্পম্ট আদেশ না থাকিলেও তাহা হইবেক। 

.৬ ধারা। যদি কোন বিচারক্ষমতাপনন কাধ্যকারক কোন নিয়মাবলী কিংবা তাহার কোন অংশের 
অর্থ ও মশ্্ম পরিগ্রহ করিতে না পারেন তবে স্বীয় উপরিস্থ কার্যাকারক স্থানে তাহার অর্থাদি জিক্তাসা করিতে 
পারিবেন। এ উপরিস্থ কায্যকারক শ্রীশ্রীমূত সাক্ষাতের সম্মতিযুক্তে এ জিজ্ঞাসিত বিষয়ের মীমাংসা করিয়া 
দিতে পারিবেন । 

৭ ধারা। ভ্রিপুরার স্বাধীন রাজত্বে শাসন সম্বন্ধীয় ভারপ্রাপ্ত যে সমস্ত কাধ্যকারক ও যেসমুদয় দেওয়ানী 
ও ফৌজদারী বিচারকগণের ক্ষমতা থাকিবেক যে কোন বিষয়ে কোন নৃতন নিয়মাবলী প্রচার হওয়া উচিত 
বিবেচনা করিলে শ্রীশ্রীযৃত সাক্ষাৎকারে তাহার প্রস্তাব করেন । এ প্রস্তাব শ্রীশ্রীযুতের অভিপ্রেত হইলে শ্রীশ্রীযুতের 
'আদেশ্যনূসারে উপযুক্ত কার্ধকারক দ্বারা সাধারণের বোধগম্যরূপে প্রচলিত সুললিত সরল সাধুভাষায় তাহার 
পাণ্ডুলিপি হইগ্না শ্রীশ্রীযূত সাক্ষাৎকারে উপস্থিত ও পঠিত হইবেক। তৎপর তাহা শ্রীত্রীযুত সাক্ষাতের মনোনীত 
হইলে উপরিউত্ত বিধানানৃসারে প্রঝল ও প্রচার করা যাইবেক। 

৮ ধারা। এই নিয়মাবলী কিংবা উত্তরকালে যেসকল নিয়মাবলী প্রচারিত হয় তাহা ভ্র্রিপুরার স্বাধীন 
রাজত্বের সমুদয় দেশে ব্যাপ্ত হইবে কোন ব্যক্তি জাতাংশ অথবা বংশ মধ্যাদা প্রযুক্ত এ সকল নিয়মাবলীর 
বিধানের বজিত হইবে না। 

৯ ধারা। এই নিয়মাবলী কিংবা উত্তরকালে যখন যে নিয়মাবলী প্রচলিত হয় ভাহার অর্থকরণে 
এক বচন বোধক শব্দ বহুবচন, বহবচনবোধক শব্দে একবচন ও স্ত্রীলিঙ্গ বোধক শব্দে পুংলিঙগ ও পুংলিঙ্গবোধক 
শব্দে ত্বীলিঙ্গ ও বৃঝাইতে হইবে । ইতি 

1৮. [₹. 1২8৮ 

খোস আপীল আদালতের বিচারপতি) 

বিশেষ লক্ষ্যণীয় : 

(১) শতবর্ষ প্ববর্ী এই নিদর্শনটিতে ভ্রিপূরা রাজ্যে ব্যবহাত তৎকালীন সাহিত্যধমী বাংলা ভাষার রূপটি জক্ষ্যণীয়। 

(২) সম্পণ ইংরেজী শব্দ বজিত ও সংস্কত প্রভাবিত ভাষায় তৎসম ও তত্ভব শরে প্রাচূর্য ও সহাবস্থান, আরবী ফরসী 
শব্দের কচিৎ ও বিরল আত্যপ্রকাশ, ভাব ও অথ" অনুসরণের পক্ষে বাক্যের বিচ্ছেদ বজিত সূদীর্ঘ হেতুবাদের ঘটা । 

(৩) বলাস্তয়বিরহে, স্বত্থাধিকারীত্ব ও লন্যাধিকাপীহ রক্ষা, সুননধাবনী, জেনেদবন্দি ইত্যাদি বিরল ব্যবহারিক শব্দও উজ্লেষ্য। 

এই প্রসঙ্গে 'দেশ' ১৭ই চৈত্র ১৩৩৮ পন্ধিকায় প্রকাশিত “'রাজগী ন্রিপূরার সরকারী বাংলা” নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য। 
জান 
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নিদর্শন--১৪ 

তমাদি আইন 

স্বাধীন ত্রিপুরার ১২৮৪ বাষিকী সংখ্যক নিয়মাবলী 

এই নিয়মাবলীতে ১২৮৩ সন ভ্রিপুরার: . ..*.... তারিখে শ্রীশ্রীযৃত মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর 
স্বীয় সল্মতি প্রদান করলেন। 

ভ্রিপরার স্বাধীন রাজ্যে মিয়াদ বিষয়ক নিয়ম পূর্বাপেক্ষা উত্তম করিবার নিয়মাবলী । 

হেতুবাদ* 

সকল প্রকার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় স্বত্ব ও লভ্য উদ্ধার এবং শারীরিক ক্ষতিক্ষত বাদীর 
বিনিময় প্রাস্তি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়েরই এক একটি ম্যাদের অধীন হওয়া উচিত তাহা না হইলে নানাপ্রকার 
বিম্ব সংঘটন ও প্রকৃত স্বত্ববানের স্বত্বরহিত হওয়ার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ফলতঃ কোন বিষয় ম্যাদের অধীন 
না হইলে অথিগণের সতকর্তার কারণাভাব হয় সুতরাং তাহাদিগের শৈথিল্যপ্রযুস্ত, উচিত ও উপযুক্ত সময়ান্তে 
অভিযোগ হইয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণভাবে ম্লস্বত্ব হারাইবার কারণ হয় এবং স্বত্ব সম্বন্ধীয় যে সকল নিদর্শনাদি 
থাকে তাহা সময় আধিক্যবশতঃ নানাহেততে অর্থাৎ অগ্নিতে কিম্বা জলেতে অথবা কীটাদির দ্বারা বিনম্ট হওয়ার 
নিতান্ত সম্ভাবনা ইহা দ্বারা বিচারকগণ কর্তক সদ্বিচার হইবারও উপায় থাকে না এবং বহুকাল পর্য্যন্ত ভোগ দ্বারা 
যে সম্পত্তিতে কোন ব্যতিম্রই স্বীয় সম্পর্তি বলিয়া পরিচালন হইয়াছে এ সম্পত্তি তাহার হস্তচ্যত করিয়া অন্য 
ব্যক্তিকে দেওয়া গেলে এ বহুকাল ভোগকারী ব্যক্তিকে যে একদা ঘোরতর বিপদাপন্ন হইতে হয় তাহাতে 
কিছুমান্তর সংশয় নাই যেহেতু এই ভ্রিপুরায় স্বাধীন রাজত্বে মোকদ্দমা ও অন্যান্য কার্য করিবার ম্যাদ নিরূপণ 
বিষয় কোন স্থিরতা নিয়মাবলী নাই শাস্ত্র ও বিধান অনুসরণ ক্রমে যে এতাবতকাল পথ্যন্ত চলিয়া আসিতেছে 
তাহা বৈধ নহে । অথি প্রত্যথিরা এ বিধান সকলে অনভিক্ততা প্রযুক্ত তৎসন্বন্ধে অবশাই প্রতিবাদ কারণে সক্ষম 
হইতে 'পারে। অতএব ম্যাদ সম্বন্ধে এতদরাজ্য ও ভিন রাজ্য প্রচলিত সমূদায় বিধি ব্যবস্থা দুষ্টে এরাজ্যে 
খাটিবার উপযুক্তরূপে সমস্ত বিষয়ের ম্যাদ নিদ্দিষ্ট ও স্থির বিধান করা উচিত ও উপযুভ্তত বোধ হওয়াতে 
নিশ্নলিখিত বিধি সকল করা গেল। 

১ ধারা। উত্তরাধিকারীত্ব মূলে অথবা যে কোন মূল্যেই হউক স্থাবর সম্পত্তি প্রাপ্ত কিংবা পুনঃপ্রাপ্ত 
হইবার ম্যাদ দ্বাদশ রৎসর। 

২ ধারা । কোন ব্যক্তি উইল লেখিয়া মরিলে এ উইল ক্রমে নিরূপিত ধন অথবা তাহার অংশ পাইবার 
কিস্থা সাধারণ পারিবারিক সম্পত্তির অংশ পাইবার স্বত্ব প্রবল করণার্থ এই অংশ হইতে বহিষ্কৃত ব্যক্তির মোকদ্দমা 
কিংবা ভরণ-পোষণের নিমিস্ত মোকদ্দমা ও পুষ্যপুন্রগণের অনুমতিস্থাপন কি অসিদ্ধকরণের মোকদ্দমা ও অস্থাবর 
সম্পত্তি বিশ্বাসপৃবর্বক গচ্ছিত কি ন্যস্ত করা'গেলে তাহা ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমার ম্যাদ ১২ দ্বাদশ ব€সর। 

৩ ধারা। কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত-কি নৈসার্গক অভিভাবকের নিকটে স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তি পাইবার 
মোকদ্দমার ম্যাদ ১২ দ্বাদশ বৎসর । 

৪ ধারা। বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করিবার অথবা বন্ধকস্থলে বিক্রয়সিদ্ধ করিবার ম়োকদ্দমার ম্যাদ 
২০ বিশ বৎসর । 

*তারিখের উক্কেলেখ নাই। 

'*এই আইনের সবিস্তার হেতুবাদটি নানা বিয়েই লক্ষণীয় । সংস্কৃত বাটি ও তৎসঙ্গে তদ্ভব শব্দের অধিক হাবহার, সদীর্ঘ 
বাক্য বিস্তার এবং যুক্তিকর অবতারণা, দাড়ি, কমা প্রভূতি যতি চিহে্র অভাৰ (01011900110 561)061)00 এর আধিক্য। 
ইতিপূর্বে ম্যাদ সম্পকাঁয় কোনও স্থিরতা আইনের অভাব ও শাস্ত্রীয় বিধান সম্হ অনুসরণের প্রনুত্তি ইত্যাদি। 
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৫ ধারা। চুক্তি ভঙ্গ করাতে যে টাকা পাওয়ানা হয় তাহারাও দলিলক্রমে খণের টাকা ফিরিয়া পাইবার 
ম্যাদ ৬ বৎসর । 

৬ ধারা। মসলমানের মোহরে মোযাত্বলের কি মৌযাত্বলের টাকা পাইবার মোকদ্দমার ম্যাদ ৩ 
তিন বৎসর। 

৭ ধারা । কোন অস্থাবর সম্পত্তি কিম্বা তাহার মূল্য এবং দলিল বিনা যে খণ দেওয়া হয় এবং শারীরিক 
মানহানি কিম্বা অন্য ক্ষতিপ্রযুক্ত যে টাকা প্রাপ্য হয় তাহা পাইবার মোকদ্দমার ম্যাদ ১ এক বৎসর । 

৮ ধারা । বিবাহ স্বত্বে স্ত্রী পাইবার অথবা বিবাহ ঘটিত ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমার মিয়াদ ১ এক 
বৎসর । 

৯ ধারা । রাজস্ব আদায় করিবার নিমিত যে মোকদ্দমা হয় তাহার মিম়াদ দুই বৎসর। 

১০ ধারা । রায়তীস্বত্ব মূল অথবা নিয়মিতকালের জন্য কোন পাট্রাক্রমে যে ভূমি ভোগদখল করা হয় 
তাহা হইতে কোন ব্যক্তি কত্তক অন্যায়মত বেদখল হইলে এ ভূমি পুনঃ দখল পাইবার মিয়াদ ১ এক বছর । 

১১ ধারা । দোকানের খাতা বহি কি হিসাব মলে পরস্পর তেজারতি ব্যবসায়ী অথবা অন্য ব্যক্তিগণ 
মধ্যে যে দাওয়া হয় তাহার ম্যাদ ১ এক বছর। এ কারবার যে তারিখ অবধি বন্ধ হয় কি শেষ কারবার 
যে তারিখে হয় তদবধি তাহার হিসাব করিতে হইবে। 

১২ ধারা। কোন ব্যক্তির কষি কিম্বা অন্য প্রকার অস্থাবর সম্পত্তির হানি হইলে তাহার বিনিময় যে 
টাকা প্রাপ্য হয় তাহা পাইবার মোকদ্দমার ম্যাদ এক বৎসর। 

১৩ ধারা। চাকরীর বেতনের টাকা পাইবার মোকদ্দমার ম্যাদ ৬ ছয় মাস এ চাকুরী হইতে অবস্ত 
হওয়ার পর অবধি তাহার কারণ হওয়া বিবেচনা করিতে হইবে। ১ 

১৪ ধারা। এই নিয়মাবলীতে স্প্টতঃ কি ভাবতঃ যে বিষয়ের ম্যাদ নিদ্দিষ্ট হয় নাই এমত সকল 
প্রকার মোকদ্দমার ম্যাদ তাহার হেতুর তারিখাবধি ৩ বৎসর। 

১৫ ধারা। যে সকল দেওয়াবী নিষ্পতির উপর যাবেদা আপীল হয় তাহার ম্যাদ ৩০ প্রিশ দিন ও 
নিষ্পত্তির উপর খাস আপীল করিবার ম্যাদ ৬০ ষাট দিন। 

১৬ ধারা । দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির উপর পনঃ বিচার হইবার ঘে প্রার্থনা হয় তাহার ম্যাদ 
নিষ্পত্তি তারিখে হইতে ৬০ ষাট দিন কিন্তু তৎপরেও কোন সময়ে উপযুক্ত কারণ প্রদশিতও প্রমাণিত হইলে 
এ পুনঃ বিচারের প্রার্থনা গ্রাহ্য হইতে পারিবেক। 

১৭ ধারা। কোন একতরফা ডিক্রী রহিত করনার্থ অথবা ভ্রটিপ্রযুক্ত যে মোকদ্দমা ও আপীল ডিসমিস 
হয় তাহার পনঃ বিচার গ্রাহ্য হইবার যে দরখাস্ত হয় তাহার ম্যাদ ৩০ দিন। | 

১৮ ধারা। দেওয়ানী আদালতের নগ্ধরী মোকদ্দমা হায়ের ডিক্রীজারীর ম্যাদ ২ দুই বৎসর। সরাসরী 
মোকদ্দমাকেও ১ ডিক্রীজারীর ম্যাদ ১ এক বৎসর কিন্ত এ সময়সাধ্য ডিক্রীধার ও উপযুক্ত আয়াসক্রমে ভিফ্রীজারীর 
কার্য করিয়াছে ইহা দর্শাইতে পারিলে তাহা এ ম্যাদে সময়ে সময়ে প্রবল ও জারী হইতে পারিবে না। 

১৯ ধারা। এই নিয়মাবলীতে যে মোকদ্দমার কি আপীলের কি কার্যের ম্যাদ নিদ্দিষ্ট হইল সেই 
ম্যাদ গত হইলে পর উক্জ মোকদ্দমা প্রভৃতি উপস্থিত করা গেলে ম্যাদ অতীত হইয়াছে বলিয়া প্রতিবাদ না 
হইলেও সেই মোকদ্দমার কি আপীল কি কায্যপ্রাণ করা যাইবে না কিন্তু আপীলের সম্পর্কে বিশেষ বিধান এই 
যে যদি আপীলান্ট আপীলের নিরাপিত সময়ের মধ্যে উপযুক্ত কোন হেতু প্রযুক্ত আপীল করিতে পারে নাই 

৩৭২ 



আইন, বিচার ও ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি 

আপীল আদালতের হাদবোধ মতে এই প্রকার প্রমাণ করিতে পারে তবে আপীল আদালত আপীলের ম্যাদ 
১৬৯৫ সপ ও আপীল আদালত ম্যাদ বৃদ্ধি করিলে পর তণ্প্রযৃক্ত কোন প্রতিবাদ কি আপীল হইবার 
কারণ না। 

২০ ধারা। কোন নাবালক কিম্বা বিকৃতমনা জরও২ ইত্যাদি প্রকার অক্ষম ব্যক্তির অক্ষমতা সময়ে 
কোন নালিশের হেতু আরম্ভ হইতে এ ব্যক্তির অক্ষমতা রহিত হওয়া সময়াবধি এ মোকদ্দমার হেতু হইল 
এমত জান করিতে হইবেক যদি এঁ অক্ষম ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত এ অক্ষমতা রহিত না হয় তবে এঁ ব্যক্তির 
মৃত্যুর পর তাহার স্বত্বে স্বত্ববান ব্যক্তির পক্ষে এ অক্ষম ব্যক্তি মৃত্যুর তারিখ অবধি গণনা করিয়া ২ দুই 
৮ এ নিয়মাবলীর নিদিষ্ট ম্যাদ ইহার মধ্যে প্রথমে যে ম্যাদ করার সেই ম্যাদ মধ্যে মোকদ্দমা করিতে 

| 

২১ ধারা । এই নিয়মাবলী প্রচারিত হইবার পবের্ব যে সমস্ত মোকদ্দমার হেতুঙ৩ হইয়াছে এই 
নিয়মাবলী প্রচলনের তারিখাবধি এক বৎসর মধ্যে যদি সেই মোকদ্দমা সম্বন্ধে এই নিয়মাবলীর লিখিত ম্যাদ করার 
কি এই নিয়মাবলী .প্রচলের পূর্বে করাইয়া থাকে এই ১ এক বৎসর মধ্যে সেই মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে 
সেই মোকদ্দমা মোদি দ্বারা বারিত৩৪ হইয়াছে বলিয়া পরিগণিত হইবে না কিন্ত যে বিষয়ের ম্যাদ ১ এক 
বৎসরের ন্যন হয় তাহার জন্য এই নিয়মাবলী প্রচলনের তারিখ অবধি এ ম্যাদ মধ্যে মোকদ্দমা করিতে 
হইবে। 

২২ ধারা। এই নিয়মাবলীর নিরূপিত ম্যাদের হিসাব করণে যে তারিখে নালিশের হেতু উদ্ভৃত হয় 
সেই তারিখ ধরিতে হইবে না। তৎপর দিবস অবধি হিসাব হইবে ম্যাদের শেব দিবস যদি কোন কারণে 
আদালত বন্ধ থাকে তবে আদালত যে তারিখে পুনশ্চ খুলা যাইবে সেই তারিখে এই মোকদ্দমা উপস্থিত করা 
যাইতে পারিবে ও সেই দিবসই তাহার শেষ ম্যাদ বলিয়া পরিগণিত হইবে। 

২৩ ধারা। যাবেদা ও খাস আপীলের ম্যাদের হিসাব করিতে যে তারিখে নিষ্পত্তি হয় সেই তারিখ 
এবং আপীলকারী ব্যক্তি অধস্থ আর্দালতের নিষ্পত্তির নকলের প্রার্থনা করিয়া যে তারিখে দরখাস্ত করে ও যে 
তারিখে প্রাপ্ত হয় (অস্পম্ট শব্দ) ধরিতে হইবে না। এবং আপীল করিবার নিরূপিত শ্যাদের শৈষ দিবস কাছারী 
বন্ধ থাকিলে তৎপর প্রথম কাছারী খোলার দিবস এর আপীল দাখিল ও গ্রাহ্য হইতে পারিবেক। 

২৪ ধারা । এই নিয়মাবলীর পৃব্বোক্ত ধারা সকল ম্যাদের যে বিধান করা গেল আপীল কি কি ডিক্রী- 
জারী কিম্বা কার্যযব্যতীত অন্য প্রকার বিধান শ্রীশ্রীযুত মহারাজের দাওয়া সম্বন্ধে সংলগ্ন হইবেক না সরকারের 
সমস্ত প্রকারের দাওয়া ম্যাদ ১২ বার বৎসর ধরিতে হইবে । ইতি 

নিদশন--১৫ 

১২৮৩ এবং ১২৮৪ ভ্ত্রিপূরাব্দের কতিপয় আইনের নামকরণ ও প্রচার সম্পকে 

৪.0. 7069 

রোবকারী কাছারী এলাকে রাজগী পব্বত ভ্রিপুরা হুজুর শ্রীশ্রীযৃুত মহারাজা 
বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর। ইতি ১২৮৪ ভ্ত্রিং, ২রা বৈশাখ 

অপ্রকাশ নহে যে স্বাধীন ভ্রিপুরার বিচার কাধ্য ও অন্যান্য বিষয় সুনিয়ম মতে নিব্বাহ হওয়া জন্য 
কতিপয় আইন ও বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে তল্মধ্যে পার্খের লিখিত আইন গত প্রবল হইয়া তদনূসারে 
কার্য চলিতেছে কিন্তু তাহাতৈ শ্রেণীমতে নম্বর পত্তন হয় নাই পরন্ত প্রকাশ থাকে যে রাজকীয় বিধি সকল 

৩৭৩ 



রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 

লিপিবদ্ধ করিবার আইন নামে যাহা জারী হইয়াছে তাহাতে পৃবের্ব প্রথম সংখ্যক বলিয়া লিখা হইয়াছিল কিন্ত 
যখন ফৌজদারী কার্যযবিধি প্রভৃতি আইন পৃবের্ব প্রচলিত হইয়াছিল তখন তাহাতেই একাদিক্রমে নম্বর পতিত 
হওয়া যায়। এই আইন প্রথম নম্বর দেওয়া যাইতে পারে না অতএব উক্ত আইনের প্রথম সংখ্যক এই শব্দ 
সংশোধিতব্রমে প্রচলিত আইনের নম্বরের পরের নম্র পতন করা উচিত। এ সকল আইন ব্যতীত নিম্নলিখিত 
আইন বর্তমান বর্ষের প্রথমাবধি প্রবল করার অনুমতি ও অভিপ্রায় ব্যক্ত আছে সেমতে নিম্নলিখিত আইনেও 
ক্রমান্বয় নম্বর অঙ্কিত করত অদ্য হইতে বাজীগণ্য৬ করা উচিত। স্ট্যাম্প আইন যদিও বিধিবদ্ধ হইয়াছে 
কিন্তু সম্প্রতি তাহা প্রবল না করিয়া আরও ছয়মাস পর্যন্ত স্থগিদ রাখা বিহিত বোধ হইতেছে । অতএব-- 

নং )১। ফৌজদারী কার্যযবিধি। 
নং ২। পলিশ আইন । 
নং ৩। আবকারী আইন । 
নং 8 খোয়ারের আইন । 
নং ৫1 ব্লাজকীয় বিধিসকল আইনরূপে লিপিবদ্ধ করিবার আইন । 

হুকৃম হইল যে-- 

ভূমিকার পারশ্থের লিখিত ফৌজদারী কাধ্যবিধি প্রভৃতি আইন যাহা বিগত বর্ষে জারী হইয়াছে তাহাতে 
এ বর্ষের তারিখ ওয়ারিমতে একাদিক্রুঙে নশ্বর দেওয়া যায় ও ১২৮৩ সনের আইন বলিয়া খ্যাত হয়। আর 
নিশ্নবণিত আইন সমস্তে এ বৎসরে একাদিক্রমে নহ্ধর দিয়া অদ্যাবধি৩৭ জারী গণ্য করা যায় তাহা ১২৮৪ 
সনের আইন বলিয়া অভিহিত হ্য়। স্ট্াম্প আইন সম্প্রতি নম্বর না দিয়া অদ্যকার তারিখাবধি ৬ মাস পর্যন্ত 
জারী স্থগিদ রাখা যায়। গ্র আইন যখন প্রবল হইবে তখন শ্রেণশীমত নম্ধর দেওয়া যাইবে আর প্রকাশ থাকে 
যে, যে সকল বিষয় বিধিবদ্ধ হয় নাই অথবা প্রচলিত আইনে যে যে বিষয়ে স্পম্ট বিধান হয় নাই 
এ সমস্ত বিষয়ে এ দুইটি অর্থাৎ ন্যায় যুক্তি এবং দেশের আচার ব্যবহারাদির প্রতি দুষ্টি রাখিয়া পূর্র্বপ্রচলিত 
প্রথান্তে আচরণ করা যায়। এই রোবকারীর প্রতিলিপি রাজগীস্থ্ সমুদয় বিচার বার্যদারকের ও কৈলাসহরের 
ডিপুটি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নিকট পাঠান যায়। ইতি . 

আইনের তপছিল। 

নং ১। 'তমাদি আইন । নং ৩। নিম্পত্তি পন্রার্দি লিখিবার আইন। 
নং ২। দেওয়ানীর কার্যবিধির আইন । নং ৪ মিউনিসিপ্যাল সংক্রান্ত আইন। 
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*ত্রিটিশ ভারতের অন্করণে দেওয়ান নীলমণি দাসই রাজ্যের প্রশাসন বিভাগের প্রয়োজনীয় পৃনবিন্যাস করেন এবং অতি 
প্রয়োজনীয় কতকগুলি জাইন প্রণয়ন ও আইনসমহের বিধিবদ্ধভাবে (০9৭1) প্রবর্তনের ব্যবস্থা করেন। তিনি এরাজ্যে 
দেওয়ানী কাষে নিষভ' হইয়া অল্প সময় মধ্যেই বহুবিধ উন্লয়ন কার্য সম্পল করেন। 

৩৭৪ 



আইন, বিচার ও ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি 

নিদর্শন ১৬ 

দরখাস্ত, জবাব প্রভূতি সপম্টাক্ষরে ও বিশুদ্ধ বাংলায় লিখিত হওয়া সম্পর্কে 

নং ৯ মেমো 9/1. [. 1২৪ 
11112111085 

[06৬11 

রোবকারী কাছারী খাস আপীল আদালত এলাকে রাজগী পর্বত স্বাধীন ভ্রিপুরা 
হুড়ুর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর । ১২৮৪ ভ্রিং ১০ই জ্যৈষ্ঠ । 

অন্র রাজগীস্থ আফিসসম্হে যে সকল আরজি ও জওয়াব ও দরখাস্তাদি দাখিল হয় তাহা নিতাত্ত 
কদর্য্য ও কদক্ষরে বাহুল্য কথায় লিখা হওয়া হেতৃক সময়ে সময়ে অনেক অসুবিধার কারণ ও তাহা বোধগম্যের 
ও পাঠের অনুপযোগী হওয়ায় আদালতের সময়ে সময়ে অনেক কম্ট স্বীকার করিতে ও অনর্থক সময় কর্তন 
করিতে বাধ্য হইতে হয়। অতএব ₹- 

হকম হইল যে 

বর্তমান সনের আগত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ হইতে যে সকল আরজি ও জওয়াব ও দরখাস্ত ইত্যাদি অন্ত্র রাজগীস্থ 
আফিসসমূৃহে দাখিল করিবে তাহা স্পচ্টাক্রে বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষাতে প্রয়োজনীয় বিবরণখুভ্তে, সংক্ষেপরূপে 
লিখিয়া দাখিল করিতে হইবে তদভাবে উচ্চিলঞিত কাগজাত কোন আদালতে গ্রাহ্য হইবে না। তামিলার্থ অন্তর 
রোবকারীর এক এক খণ্ড প্রতিলিপি পাহাড় আদালতে ও আপীল আদালতের বিচারপতির নিকট প্রেরণ হয়। 
আপীল আদালতের উচিত যে এই রোবকারীর মন্ম আপন অধীনস্থ আদালতসমূহে অবগত করাইয়া সব্বদা 
দ্টি রাখে ঘে উল্লিখিত আরজি আদি কাগজাত কদক্ষর ও বাহুল্য বিবরণে দাখিল হইতে না পারে। ইতি 

নিদর্শন-১৭ 

১২৮৬ ভ্রিং সনের সংশোধিত ল্যাম্প আইন প্রবল" গণ্য হওয়া সম্পকে 

শ্রীগোবিন্দ 
আজ্তা ্ 

মে 
নং ১৬৪ সেহা ০ 

৯৫ ক) 

বিজ্তাপন 5 

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জাপন করা যাইতেছে যে পবর্ধ প্রচলিত স্ট্যাম্প আইন রহিতে বর্তমান ১২৮৬ 
ত্রিপুরার যে সংশোধিত স্ট্যাম্প আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহা আগামী ১৫ই পৌষ হইতে রাজগী পর্বত ভ্রিপুরার 
সবন্ত প্রবল হইবেক। অতন্রব সাধারণের কর্তব্য হইবে যে উক্ত ১৫ই পৌষ হইতে উল্লিখিত সংশোধিত আইনের 
মম্ম ও বিধানমতে কার্য করে। অন্যথাচরণ হইলে নিয়মাবলীর মম্ম্ম আমলে আসিবেক। এ আইনের মম্ম 
স্থলরাপ সর্বসাধারণের জাতার্থে নিম্নে লিখা গেল। 

১। আগামী ১৫ই পৌষের পৃব্রে যাবতীয় দলিল উক্ত ১৫ই পৌষ হইতে ৩ মাস মধ্যে উপযুক্ত মূল্যের 
স্ট্যাম্প ছেপ্ত করার জন্য ম্ল্যের টাকা সহ উপস্থিত করিতে হইবেক তাহা না করিলে এ দলিল অগ্রাহ্য 
হইবেক। মোহর ছেপ্ত হওয়ার পর তাহা দেওয়া হইবেক। 

৩৭৫ 



রাজগাঁ শ্রিপুরার সরকারী বাংলা 

নিশ্নলিখিত দলিল এই নিয়মাবলী প্রচারের পর স্ট্যাম্পে লিখিত হইবেক। 

২। হস্তাস্তরকরণ পন্ত্র এতাবেতা স্থাবর অস্থাবর সম্পর্তিঘটিত বিব্রয়পন্ত্র কি কবালা হেবনামা৩৮ ও 
দানপত্র অথবা এমত কোন দলিল যদ্বারা এই প্রকারের কোন বস্তর প্রতি এক ব্যক্তির স্বত্ধধ্বংসে অন্যের স্বত্ব 
উৎপাদন করে। 

৩। স্থাবর সম্পতি ঘটিত কটকাওলা৩৭। 

৪। খণ-স্বরূপে দেয় টাকার তমসুক অথবা বরাত পত্র কি অন্য নিদর্শনপন্ত্র যাহা এক কি ততোধিক 
সাক্ষীযুক্তে সম্পাদিত হয়। 

৫ চূক্তিপন্্র। 

৬। একরার নামা । 
৭। দত্তক গ্রহণের অনুমতিপন্তর। 

৮। কোন মোকদ্দমা উপলক্ষ্যে না হইয়া অন্য কোন কাধ্যার্থে যে বিশেষ মোক্তারনামা কি অমোক্তার- 
নামা দেওয়া হয়। 

৯। ছোলেনামা59। 

১০। বিভাগপন্র অর্থাৎ অংশীদার মধ্যে সম্পত্তিঘটিত যে বাটওয়ারা নামা লিখিত পরিত হয়। 

১১। এওজনামা৪১। 

১২। জামানতনামা ৷ 

১৩। টাকার রসিদ যাহা প্রাপক ব্যক্তি দাতাকে লিখিয়া দেয়। 

১৪। ভূমি চাষ আবাদ কি পত্তন অথবা ঘর কি বাটী ভারা ইজারা কি তালুক বন্দোবস্ত সম্পকীয় 
সব্বপ্রকারের পার্টাকবুলয়িত। 

১৫। নাদাবি৪২ এতাবেতা স্থাবর অস্থাবর সম্পকঘটিত ত্যাগপন্র৪ ৪। 

১৬। তালাকনামা৪ ৩। 

১৭। কাবিননামা৪ €। 

অন্র স্বাধীন রাজগী সংক্রান্ত কোন আদালত কি ফৌজদারী কি......(অস্পম্ট শব্দ) সংক্রান্ত কোন আফিস 
কি কাছারীতে অথবা সরকারী কোন উপযুক্ত কার্যকারকের নিকট কোন দরখাস্ত কি আরজি কি জওয়াব 
অথবা মোত্তণরনামা কি ওকালতনামা কোনপক্ষ কত্তক দাখিল ও দরপেশ হয় তাহার প্রতি এই নিয়মাবলীর 
“খ”" চিহিদ্ত তপছিল অনুসারে মূল্যের স্ট্যাম্প লাগিবেক। 

উপরের লিখিত ধারার নিদিষ্ট কোন আপীল কি কাধ্যকারকান হইতে ফয়সলা কি রায়ের অথবা অন্য 
কোন কাগজের যাবেদা নকল অথবা কোন নীলামী বয়নামা৪৬ দেওয়া হয় তাহাতে উক্ত আইনের লিখিত 
নিয়মানুসারে স্ট্যাম্প। 

টি 

উত্ত স্ট্যাম্প নকল সদর আফিসে ও প্রত্যেক সবডিভিসনের কাছারীতে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবে । 

ওরা পৌষ ১২৮৬ শ্রিং। 

৩৭৬ 



আইন, বিচার ও ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি 

নিদর্শন--১৮ 

নমকলনবিশ নিয়োগ, নকলী ফি ও তালাসী ফি সম্পকিত নিয়ম 

খাস আপীল 
মোহর 

9৫. 3. ০. 1065 

নং ৬৬ সেহা 

রোবকারাী কাছারী খাস আপীল আদালত এলাকে রাজগী পর্বত স্বাধীন ভ্রিপুরা হুজুর শ্রীশ্রীযৃত মহারাজা 
বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর, অধিবেশিত শ্রীলশ্রীযৃত রাধাকিশোর যুবরাজ গোস্থামী বাহাদুর ও 

শ্রীযৃত. মুকন্দরাম রায় ও শ্রীযূত ব্রজমোহন ঠাকুরসাহেব বিচারপতিগণ। 
ইতি সন ১২৮৮ ভ্ত্রিং ৩ আশখিন। 

অধস্থ ফৌজদারী আদালতে কার্যের আধিক্য হওয়া হেতু বিনা বেতনে একজন ন্কলনবিশ নিযুক্ত 
পূর্বক একশত শব্দে % দুই আনা নকল ফিস নকল লওয়ার প্রার্থাগণ হইতে লইয়া নিযুক্তির নকলনবিশকে দিলে 
আদালতের কার্য সুচাররূপে নিব্বাহ হইবে বলিয়া উক্ত আদালত হইতে একখণ্ড এস্ভতমেজাজী রোবকারী অন্তর 
আদালতে সমাগত হইয়াছে । 

দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত সমস্ত এ যাবত নকল ও তালাসী ফিস সম্বন্ধে কোন নিয়ম সংস্থাপিত 
করা হয় নাই সুতরাং আদালতে নকলনবিশ নিযুক্ত থাকিয়া সেরেস্তা সংক্রান্ত কাজকর্ট্মের কোনরূপ জহায়তা 
হইতেছে না বাস্তব দিন দিন দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের সেরেস্তা সংক্রান্ত কাজ রদ্ধি না হইতেছে এমন 
নহে কিন্তু কোন সেরেস্তাই পৃবর্বাপেক্ষায় আমলার সংখ্যা বুদ্ধি হয় নাই এই অবস্থায় পূর্ব নিযুক্তিয় আমলাদারা 
সেরেম্তার কাজ সুচারুরূপে-নিব্বাহ হইবে এমত ভরসা করা যায় না। যদি নকল ফিসের প্রথা সংস্থাপন করা 
হয় তাহা হইলে প্রত্যেক সেরেস্তায় নকলনবিশ নিযুক্ত থাকিয়া সেরেস্তা সংক্রান্ত কাজকর্মের সহায়তা না 
হইবে এমত নহে এবং নকলনবিশ নিযুক্ত হইলে সরকারেরও লভ্য না আছে এমত নহে। কেননা কোন 
আদালতের কার্যের আধিক্য প্রযুক্ত আমলা নিযুক্ত করা আবশ্যক হইয়া থাকিলে অথবা ভবিষ্যতে হইলে বেতন- 
দ্বারা আমলা নিযুক্ত না করিলে নকলনবিশ দ্বারাই এঁ কার্য সম্পাদন হইতে পারিবে সন্দেহ নাই ও তালাসী 
ফিস্ ধায্য হইলে সরকারের লভ্য অতএব আদালত সংক্রান্ত কাজকঙ্র্মের সুবিধা ও আয়ের উন্নতি নির্ধারণ 
ও তালাসী ফিসের নিয়ম করা আবশ্যক বিবেচনায় তাহা নিম্নে প্রকটন৪৭ করা গেল। 

১। দেওয়ানী আদালতে খোক্৪৮ ও সহিমোহরের নকল ফিস্ বাবত খোক্ষ নকলের একশত শব্দ / এক 
আনা হিসাবে ও সহিমোহরের প্রতিশব্দে /৬ দেড় আনা হিসাবে নকল লওয়ার প্রার্থীগণ নকল ফিস্ ও স্ট্যাম্প- 
বিহীন কাগজে নকল পাওয়ার দরখাস্ত দিতে হইবে এবং এ ফিস্ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে জমা করিতে হইবেক 
অর্থাৎ খোক্ষ নকলের ফিস্ জমা করার একটি বহি ও সহিমোহরের নকল ফিস জমার একটি বহি আদালতে 
রাখিতে হইবে এঁ সকল বহিতে দাখিলী ফিস্ জমা করা আবশ্যক এবং মাসান্তে এ জমা থাকা ফিস্ নিযুক্তিয় 
নকলনবিশ পাইবে এবং প্রত্যেক আদালতে ১ একজনের অতিরিক্ত নকলনবিশ নিযুক্ত করার আবশ্যক হইবে না 
ও প্রত্যেক মাসে নকল ফি বাবত কত আয় হইল অন্যান্য মাস্কাবারের ন্যায় নকল ফিস মাক্কাবার। উপযুক্ত 
সময়ে দেওয়া উচিত হইবে। 

২। ফৌজদারী সংক্রান্ত মোকদ্দমার কোন খোক্ষ নকল দেওয়া যাইতে পারিবেক না৷ কেবল নিষ্পত্তি 
হওয়া মোকদ্দমা সমস্তের সহিমোহরের নকল দিতে পারিবে ও তাহার ফিস্ উপরোক্ত নিয়মে নকলনবিশ পাইবে। 

৩। দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি হওয়া মোকদ্দমা এবং আদালতের অন্য কোন চূড়ান্ত হুকুম ও 
ডিব্রীজারীর খারিজের অর্থাৎ ফয়ছলী৪৯ নথ্থী সমস্তের কেহ কোন রকমের নকল অথবা টুকগ্রহণৎ০ কি প্রয়োজন- 
মত আদালতের কোন নিস্পত্তির কাগজ দেখিতে চাহিলে তাহার প্রত্যেক বিষয়ের নিমিত্ত |. চারি আনা করিয়া 
তালাসী ফিস্ দিতে হইবে। তালাসী ফিস ব্যতীত ফয়ছলা কাগজের নকল কিন্বা টুকা নিতে কিনা দৃষ্টি 

৩৭৭ 



রাজগী ব্রিপূরার সরকারী বাংলা 
করিতে পারিবে না। এ তালাসী ফিস জমার একটি বই রাখিতে হইবেক এবং তাহার মাক্কাবার আদালতে 
যথাসময়ে দিতে হইবে । দাখিলী ফিস্ প্রত্যেক দিবস সদর কাছারী ট্রেজুরীতে চালান দ্বারা দাখিল করিতে 
হইবেক। 

যেহেতু উপরোক্ত নিয়মানুযায়ী তালাশী ও নকল ফিস লওয়ার কারণ খাস আপীল ও আপীল অধস্থ 
দেওয়ানী ও ফৌজদারী এবং সবডিবিসন্যাল সমস্তে এই রোবকারীর মম্ম প্রচার হওয়া আবশ)ক। সেমতে 

হকুম হইল যে-- 
উপরোক্ত নিয়মাবলী কার্যে পরিণত হওনাদেশে অন্তর রোবকারীর এক এক খণ্ড প্রতিলিপি রাজগীস্থ 

দেওয়ানী ও ফৌজদারী ও আপীল এবং সবডিবিসন্যাল ও পাহাড় আদালতে প্রেরণ হয়। ইতি 

শ্রীমুকন্দরাম রায় 
বিচারপতি 

নিদর্শন--১৯ 
“পাহাড় আদালত" রহিত করা সম্পকিত আদেশগন্র* 

শ্রীগোবিন্দ 
আকা 

নং ২২ সেহা 

রোবকারী কাছারী এলাকে স্বাধীন রাজগী প্রত ভ্রিপূরা হুজুর 
শ্রীশ্রীযৃত মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর ইতি। সন ১২৮৯ শ্ত্রিং ১৩ই আফা 

অপ্রকাশ নহে যে অন্তত্য স্বাধীন রাজগী পব্ৰত ব্রিপূরাস্থ পাব্বতীয় প্রজাগণের দেওয়ানী ও ফৌজদারী 
বিচার কাধ্যের ভার এইক্ষণ পাহাড় আদালতে স্বতন্ত্র এক বিচারকের প্রতি অপিত থাকিয়া বিচারকার্যাদি নিম্পন্ন 
হইতেছে কিন্তু আদালতের মোকদ্দমাতের সালতামামী দৃম্টে দেখা যায় এর আদালতে অতি অল্প সংখ্যক মোকদ্দমা 
দায়ের হইয়া থাকে যাহা অনায়াসে স্থাপিত ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতের বিচারকগণঘ্বারা নিষ্পম হইতে 
পারে। যে নিয়মাবলী অবলগ্নে পাব্বতীয় প্রজাগণের বিচারকার্য্য নিম্পন্ন হওয়ার বিষয় নিয়ম নির্ধারিত আছে 
তর্প্রতি শেষোক্ত আদালতদ্বয়ের বিচারকগণ দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিলেই যথেম্ট হইতে প।রে। পাহাড় সম্বন্ধীয় 
বিচারকার্য ব্যতীত অপর সমস্ত রাজকীয় কার্য যাহা এইক্ষণ পাহাড় আদালত ও সদর সেরেস্তার অধীনে থাকিয়া 
উক্ত আদালতের সেরেস্তাদার কর্তৃক সম্পাদিত হইতেছে তৎসমুদয় এক্ষণ উক্ত সেরেসম্তাদারের জিম্বায় 
থাকিয়া প্রধানমন্ত্রীর অনুমত্যানূসারে সম্পাদিত হইবেক সেমতে বর্তমান মাসের ১৫ তারিখ হইতে পাহাড় আদালত 
এবলিশ করিয়া তথাকার কাধ্যাদি স্থাপিত ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতের সামিল করিয়া দেওয়া উচিতবোধ 
হইতেছে । অতঞএব-- 

হুকুম হইল যে_ 
বর্তমান মাসের ১৫ তারিখ হইতে এথাকার পাহাড় আদালত এবলিস করিয়া স্থাপিত ফৌজদারী ও 

দেওয়ানী আদালতের সামিল করা যায়। জাত ও আচরণার্থে এই রোবকারীর এক এক খণ্ড প্রতিলিপি শ্রীযূত 
দীনবন্ধু নাজির সদনে ও খাস আপীল আদালতে ও পাহাড় আদালতে বিচারক ও ফৌজদারী এবং দেওয়ানী 
আদালতের বিচারকগণ লিষ্ট প্রেরণ করা যায় এবং উক্ত মশ্ম সদর কাছারীতে ও সবডিবিসন হায়েএস্তাহার 
জারী করা যায়। ইতি 

9. 8. 706০ 

111111502 

*কেবলমান্্র রাজ্যের পার্বত্য প্রজাগণের দ্বারা উপস্থাপিত মোকচ্দমাদির বিচারের জন্যই গাহাড় আদালত বলিয়া পৃথক বিচারাদল 
গঠিত ছিল। ভ্রিপরার বিচার আদালত পৃনগগঠন ও বিচার প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও লক্ষার্পীয় পদক্ষেপ । 
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আইন, বিচার্রও ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি 
নিদর্শন-২০ ঢ 

সরকারী আদালতের লেখা স্পম্টাক্ষরে ও প্রাঞ্জলভাষায় হওয়া সম্পর্কে 

থাস আপীল 
মোহর 

২, 7. 1060 

নং ৯ সেহা 

রোবকারী কাছারী খাস আপীল আদালত এলাকে রাজগী পব্রবত স্বাধীন শ্রিপুরা হুজুর শ্রীশ্রীযুত মহারাজ 
বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর, অধিবেশিত শ্রীলশ্রীযূত রাধাকিশোর যুবরাজ গোস্বামী বাহাদুর ও 

শ্রীযৃত রাজা মুকন্দরাম রায় ও শ্রীযূত : ব্রজমোহন ঠাকুরসাহেব বিচারপতিগণ। 
ইতি সন ১২৮৯ ভ্রিং ৩১শে আষাত। 

অধস্থ আদালত সমস্ত হইতে নানা বিষয় সম্পর্কে যে সকল এস্তমেজাজি রোবকারী সমাগত হয় এ সমস্ত 
এস্তমেজাজি রোবকারী মধ্যে কোন রোবঝ্ারীর হস্তাক্ষর ও এবারতে৫5 এত অঙ্পম্ট ও কদয্য যে তাহার 
ভাবগ্রহণ করা সুকঠিন অতএব ভবিষ্যতে এইরূপভাবে রোবকারী ইত্যাদি লিখিত হইয়া আগত না হওয়ার 
পক্ষে অধস্থ আদালত সমস্তের ঝার্যকারকদিগকে সতকতা করা আবশ্যক। এতাবেতাৎ ২ 

আদেশ হইল যে-- 

এই রোবকারীর এক এক খণ্ড প্রতিলিপি আপীল ও তদধীনস্থ দেওয়ানী ও ফৌজদারী সংক্রান্ত আদালতে 
প্রেরণ পর্র্বক লিখা যায় যে কোন এস্ভমেজাজি রোবকারী কি মেমো ইত্যাদির হস্তাক্ষর কদর্য অথবা এবারতের 
গোলমাল অর্থাৎ যদ্বারা লিখিত বিষয়ের ভাব ও তাৎপর্য গ্রহণ করিতে কঠিনতা কি দ্বির্থ বিবেচনা হয় 
তবে এ সমস্ত আদালতের সম্পকিত কার্যকারকদিগকে উপযুক্ত ফল প্রাদান করা যাইবে । ইতি* 

*বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সাধন সম্পকে লক্ষ্যণীয় প্রচেম্টা। 

নিদর্শন--২১ 
কজাই মহালের* নজরানা আদায়ের কতিপয় বিধান 

সোণামুড়া 
দেওয়ানী আদালতের 

মোহর 

অদ্য কজাই মহাল সম্বন্ধীয় কাগজাত এবং তৎসপ্বন্ধে সবডিবিসন্যাল কার্্যকারকগণের মন্তব্য দৃষ্টি 
করা গেল। কজাই মহালের বর্তমান কর অধিক হওয়াতে মসলমান প্রজাগণের যেরূপ কষ্ট হইয়াছে তাহা 
বলা বাহুল্য । উক্ত মহালে সরকারী বাষিক ৩০০ তিন শত টাকা কি সাড়ে তিন শত টাকার.শুদ্ধ আয় হয় না। 
এই অল্প আয়ের সহিত মুসলমান প্রজাসমূহের কম্ট তুলনা করিলে উক্ত মহাল এবলিশ করাই আপাততঃ 
ভাল বোধ হয় সন্দেহ নাই কিন্ত রাজনীতি পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে উক্ত মহালের অস্তিত্ব লোপ না করিয়া 
ইজারা প্রথা রহিত পূর্বক কর কমাইয়া দিয়া খাসে এ মহাল রাখাই শ্রেয় বোধ হইতেছে। 

*কাজাই, কজাই অথবা কাজীয়ানা মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অনভ্ঠিত বিবাহের জন্য সরকারী নজরানা দেওয়।র প্রথা । 
মহারাজ বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুর কর্ত.ক পরবর্তী সময়ে এই প্রথার বিলোপ সাধিত হইয়াছিল (১৩৫০ শ্রিং সনের ২৯শে 

গুঅগ্রহায়ণ তারিখের রোবকারী প্রজাসাধারণ অধ্যায়তুক্ত।) ত 
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কৈলাসহরের সুপারিল্টেগ্ডেল্টবাব্ যে প্রণালীতে উচ্চিজখিত মহালের কর আদায় করার প্রস্তাব করিয়াছেন 
তাহাই যুক্তিসঙ্গত বোধ হইল অতএব রাজধানীর সদর ডিবিসন এবং কৈলাসহর ও উদয়পুর এই তিন 
ডিবিসনের ম্যাজিস্ট্রেটগণের প্রতি কজাই মহালের উশুল তহশীল ভার রাখা কর্তব্য। প্রতে;ক বিবাহে ও নিকাতে 
সরকারী নজর এক টাকা ও কজাইআনার ॥. আট আনা একুনে দেড় টাকা নির্ধারিত করা হইলে মুসলমান 
প্রজাগণের কম্টের ও অসন্ভম্টের কারণ না থাকিতে পারে। 

উক্ত ডিবিসনন্ত্রয়ের ম্যাজিষ্ট্রেটগণ আপন আপন এল।কার প্রত্যেক থানার প্রধান কার্য)কারকগণ দ্বারায় 
উপরোল্লিখিত নজর ও কজাইআনার উশুল করিবেন। এবং প্রতেকে থানাতে এক এক খানা রেজেভ্টারী 
বহি থাকিবো এ বহি ম্যাজিস্ট্রেটগণ প্রস্তুত করাইয়া তাহার প্রত্যেক পাতায় মোহরাঙ্ক ও পল্রাঙ্ক দিয়া প্রতে;ক 
থানায় প্রদান করিবে । থানার প্রধান কার্য)কারক এ রেজেম্টারী বহিতে বর কন্যার নাম ধাম পিতার নাম বয়স 
সাকিন বিবাহ কি নিকা তদ্বিবরণ বিবাহ কি মনিকার সন তারিখ লিখিবে এবং নজরের ১. এক টাকা নজর 
উল্লেখে এবং কজাইআনা ॥. আনা কজাই উল্লেখে এ বহিতে জমা করিতে হইবে। মাসান্তে পৃথক পৃথক 
চালান দ্বারা উক্ত নজরানা এবং কজাইআনার টাকা প্রত্যেক থানার প্রধান প্রধান কার্যকারকগণ আপন আপন 
উর্ধতন ম্যাজিষ্ট্রেটগণ নিকট ইরশাল করিবে। 

বিবাহিগণ অথবা তাহাদের অভিভাবকগণ নিকা কি বিবাহের পূর্বে এল।কাস্থিত থানার প্রধান কাধ্য- 
কারকগণ নিকট আসিয়া উপরের উক্তরূপে রেজিষ্টারী লিখাইয়া নজর ও কাজিআনার টাকা দিবে এবং 
থানার প্রধান কার্যকারকের দস্তখত সাটি'ফিকেট লইবে। যদি কেহ উল্লিখিত সাটি'ফিকেট গ্রহণ ব্যতীত নিকার 
কার্য্য সম্পাদন করে তবে সে ম্যাজিষ্টেটগণ দ্বারা দণ্ডনীয়--এই নিয়ম সাধারণের অবগতির জন্য বিজাপন 
জারি করা ম্যাজিম্ট্রেটগণের কর্তব্য হইবে। 

বর্তমান সনের ১লা আশ্বিন হইতে এই নিয়ম প্রচলিত করা হইলে ম্যাজিস্ট্রেটগণ দ্বারায় উত্তরূপে 
কাধ্য পরিচালিত হইতে পারিবে। 

আপন আপন এলাকার থানার কার্যকারকগণ সততার সহিত কার্য করে কিনা তাহা সব্বদা ম্য।জিচ্ট্রেট- 
গণের দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক। 

কজাইআনার উল্লেখে যে টাকা জমা হইবে তদ্বারা মুসলমান প্রজাগণের হিতার্থে যেরূপ ব্যয়িত হইবে 
তদ্বিষয় স্বতন্ত্র প্রস্তাব করা যাইবে। 

এই প্রস্তাব মঞ্জ্রীপক্ষে বিহিতাদেশের প্রার্থনায় এই কাগজ শ্রীযূত প্রধানমন্ত্রী নাজির সাহেবের যোগে 
শ্রীশ্রীযূত সাক্ষাৎ পেশ হয়। ইতি সন ১২৯১ ভ্রিং ২৯শে শ্রাবণ। 

981701)0 (01891018, 7৬10091061)66 

সহকারী মন্ত্রী 

নং ২৫৮ সেহা 

কজাই মহালের খাজানা উতুল সম্বন্ধে শ্রীযুত সহকারী মন্ত্রীবাবু যে প্রস্তাব করিয়াছেন এ প্রস্তাবের 
সহিত আমি এঁক্য বটি সেমতে 

৮০ 

উক্ত প্রস্তাবের মর্জরী সম্বন্ধে বিহিতাদেশ প্রদানের প্রার্থনায় শ্রীশ্রীযূত সাক্ষাতে প্রেরণ করা হয়। ইতি 
সন ১২৯১ শ্রিং ১লা আশ্বিন । 

[0118 132170100 7060 

প্রধানমন্ত্রী 
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আইন, বিচার ও ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি 

73০01 017910018, 196 73811791 

নং ৫২২ সেহা 

হকম হইল যে-_ 

শ্রীযৃত প্রধানমন্ত্রী অনুমোদিত শ্রীযুত সহকারী মন্ত্রী বাবুর প্রস্তাব মঞ্জর করা যায়। ইতি সন ১২৯১ ন্ত্রিং 
৩রা অগ্রহায়ণ । 

4৯101105191 11108 
00109% [91৬906 95019681, 

রীতিমতে কার্যে পরিণত করার কারণ এই কাগজের এক নকল উদয়পুর ও এক নকল কৈলাসহর ও 
এক নকল সদর বিভাগের ম্যাজিষ্ট্রেট নিকট পাঠান যায়। ১২৯১ ভ্্িং তারিখ ৯ই অগ্রহায়ণ । 

[01170 138701700 100০ 

প্রধানমন্ত্রী 

গ*ণবদটি 017৮. (00009196111) হওয়া সম্ভব। 

নিদর্শন--২২ 

বৃহস্পতিবার রান্রে বেশ্যালয় গমন সম্পকে আইন প্রবর্তন না করা সম্প্কে* 

খাস আপীল 
মোহর 

মেমো নং ১৫৯ রসিদ 

রুহস্পতিবার রাত্রে বেশ্যালয়গমন বা বেশ্যা সংসর্গ নিষেধের কারণ অথবা তৎসম্বদ্ধে কোনরূপ দণুবিধি 
প্রচলিত থাকা অন্ত্রাদালতের অনবগতিপ্রযুত্ত' প্রস্তাবকারী সদর . ম্যাজিস্ট্রেটকে আমূলরুত্তান্ত জিক্তাসা করাতে 
নিষেধ বলিগ্লা জনশ্নতি প্রেবাদ) থাকা মান্র উত্তর করিয়াছে । আপীল আদালত এবিষয় অবগত না থাকা অথচ 
কোন প্রকার দণ্ড নিয়ম ধার্য হওয়া অনুচিত বলিয়া এ প্রস্তাবের সঙ্গে স্বাভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। যখন 
এসম্বন্ধে কোনরূপ দণ্ড নিয়ম প্রচলিত থাকা জানা যাইতেছে না এবং ভবিষ্যতে দণ্ডনিয়ম অবধারিত হওয়ারও 
কারণ দেখা যায় না তখন অকারণে দণ্ডবিধি সূম্টি করা নিতান্ত অনুচিত বোধ হয়। অতএব-- 

আলোচ্য এই প্রসঙ্গটি তৎকালীন সমাজ জীবনের উপর আলোকপাত করে। ইহা হইতে স্পম্টই অন্মিত হয় যে, সমাজ 
জীবনে ও তৎকালে বেশ্যালয়ে গমন সম্বন্ধে একটা অলিখিত অথচ স্পচ্ট নিষেধ বর্তমান ছিল এবং অধস্তন আদালতে 
এই বিষয়ে বিবেচনাপূর্বক ব্ৃহস্পতিবারে গণিকালয়ে গমন সম্বন্ধে নিষেধাজা বিধিবদ্ধকরণের পক্ষপাতি থাকিলেও, একটা 
সাবিক দৃ্টিভঙ্গী লইয়া উচ্চ আদালত সরকার হইতে এরূপ কোনও আইন প্রণয়ন অসঙ্গত মনে করিয়াছিলেন। ইহাতে 
ন্যায়ের সম্ষধে সরকারের ও আদালতের শ্রদ্ধাই পরিলক্ষিত হয়। 

বৃহস্পতিবার বেশ্যালয়ে গমন সম্বন্ধে হয একটি আচরিত প্রথা বিদ্যমান ছিল তাহার পেছনে স্মতিশাস্ভ্রের কোনও ইঙ্গিত 
আছে কিনা তাহা নগ্ধানযোগ্য। ব্বহস্পতিবার “লক্ষীরবার' বলিয়া একটি ইঙ্গিত সকলেরই পরিজাত। প্রচ্ছমভাবে, একটি 

৬ গণিকাকেও মানবিকতার দিক হইতে সপ্তাহে অন্ততঃ একটি দিনের বিশ্রাম গ্রহণ ও ইজিত করেনা কি? 

৩৮৯ 
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হুকুম হইল যে-- 

এবন্প্রকার কার্যে কেহকে অপরাধী বলিয়া ধৃত বা দণ্ডাহ না করার জন্য এই মেমোর একখন্ড প্রতিলিপি 
আপীল আদালতে প্রেরণ করা যায়। আপীল আদালতের উচিত যে তদধীনস্থ ম্যাজিষ্টন্নী ও এসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্টরী 
ও সবডিভিসন হায়ের ও পুলিশ ও মিউনিসিপালিটি আফিসে এতন্মর্ম অবগত করান। ইতি সন ১২৯৪ শ্রিং 
তাং ২১শে জ্ৈ। 

1৬. ঘং. 1০৯ 

শ্রীব্রজমোহন দেব 
খাঃ আঃ বিচারপতি 

নিদর্শন--২৩ 

জাতিনাশ সম্বন্ধে নিয়মাবধারণ নিষ্প্রয়োজন : খাস আপীল আদালত* 

খাস আপীল 
মোহর 

নং ৭৯ সেহা 

রোবকারী কাছারী খাস আপীল আদালত এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা হুজুর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা বীরচন্দ্র 
মাণিক্য বাহাদুর। অধিবেশিত শ্রীলশ্রীযৃত রাধাবিশোর দেববম্মণ যুবরাজ গোস্বামী বাহাদুর ' 

শ্রীযুত রাজা মুক্ন্দরাম রায় ও শ্রীযুত ব্রজমোহন ঠাকর সাহেব বিচারকগণ 
১২৯৪ ভ্রিং ১২ই অগ্রহায়ণ 

অন্তর স্বাধীন রাজ্য মধ্যে কেহ অন্যের জাতিনাশ করিলে অন্রত্য বিচারালয়ে তাহার কিরূপ বিচার দর্ড- 
বিধান হইবে তৎ্স্বন্ধে উপদেশ ও নিয়মপ্রাপ্তি অভিলাষে সদর ম্যাজিস্ট্রেটের ১২৯০ ভ্ত্রিং' সনের ১৩ই পৌষের 
৩৫ নং রোবকরী আপীল আদালতের যোগে অন্রাদালতে আগত হয়। 

জাতিনাশ শব্দ একে বল বা ভগ প্রদর্শন পূর্বক অন্যের সম্মতির বিরুদ্ধে বা অন্যায় উপায়ে সম্মতি 
গ্রহণে কোন ক্রিয়া দ্বারা জাতিনাশ করাই প্রতিপাদ্য। এতদ্বযতীত স্ব্েচ্ছানুসারে ও সম্মতিক্রমে যে জাতিচ্যুত 
হয় সে সমাজ কর্তক শাস্ত্রান্সারে শাসনের যোগ্য বলিয়া সদর ম্যাজিস্ট্রেট মন্তব্যে ব্যাখ্যা করতঃ প্রাগুজ্ত 
প্রকরে কেহ কাহারও জাতিনাশ করিলে ৬ মাসকাল কোন প্রকার কয়েদ ও ২০০২ শত টাকা অর্থদণ্ড উচিত 
বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন এবং আপীল আদালতের মন্তব্যে দুষ্ট হয় যে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ কাহারও জাতি 
নষ্ট করিলে হিন্দু শাস্্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনঃ জাতিগপ্রাপ্ত হওয়ার যখন বিধান প্রচলিত আছে তখন 
এককালীন জাতিনাশ হইতে পারে না বলিগ্না ব্যাখ্যা করিয়াও যদিকোন ব্যক্তি কেহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে হানি কি 
অপমান করিবার অতিত্রায়ে প্ররোচনাদ্বারা কি ভগ্ন দেখাইয়া অথবা কেন অপ্রাপ্তবয়স্ক কোন পুরুষ কি স্ত্রীকে 
কি বিকতমনা ব্যক্তির যদি কেহ জাতিনাশ করে কি করিবার কারণ হয় তবে সেই ব্যক্তির ১২৮০" ব্লিপুরার 

*নি্ন আদালতের ত্রস্তমেজাজ (19100161700) উপলক্ষে খাস আপীল আদালতের এই বিষয়বস্তূটটির সবিস্তার আলোচনা, 
যত্তি ও সক্মভাবে এবং শাস্ত্রসম্মত সৃন্দর যুক্তিবহ। এই বিশ্লেষণ, মীমাংসা ও সিদ্ধান্তটি বিশেষ লক্ষ্যণীয়। 

অযথা আইন প্রণয়ন দ্বারা প্রজার কম্ট ও ন্যায় বিচারের অসুবিধা সম্বন্ধে যুক্তিটিও বিশেষ প্রর্ণিধানযোগ্য। 

৩৮ 



আইন, বিচার ও ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি 

ফৌজদারী তৃতীয় সংখ্যক দণ্ডবিধির ১৪ ধারার বিধানের অনধিক দণ্ড কেন প্রকারের ছয় মাস কয়েদ ও 
২০০ টাকা জরিমানা উচিত বিবেচনা করেন। 

ধর্মশাস্রানুসারে যদ্রূপ কাধ্যদ্বারা জাতি নম্ট হয় কেহর স্বইচ্ছায় তদ্রাপ কার্য করিলে আদালত 
তথ্প্রতি হস্তার্পণ করার কোন আবশ/ক দুষ্ট হয় না। যদি কেহর কাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বল বা ভয় প্রদর্শন 
অথবা প্ররোচনা পুবর্ষক সুস্থ কি বিকৃতমনা কি অপ্রাপ্তবয়স্ক কোন পুরুষ কি স্ত্রীর দ্বারা জাতি নম্টজনক 
কার্য করা হইলেও যখন এ শাস্ত্রানুসারেই প্রতিকারের পুনঃ উদ্ধারের) উপায় বিদ্যমান আছে তখন এতাদুশ 
কার্্যদ্বারায় জাতিনাশ হয় বলিয়া বলা যাইতে পারে না ও জাতিনাশ হয় না বলিয়াই এতৎসম্বন্ধে কোন দণ্ডবিধান 
হইতে পারে না। বল বা ভয় প্রদর্ণনাদি অন্যায় ক্রিয়া দ্বারা কেহ কাহার ইচ্ছার বিপরীতে হানি বা অপমান- 
জনকাদি কোনরাপ অসদ কার্য করাইলে কি করাইবার উদ্যোগ করিলে যখন বলপ্রকাশাদি প্রতেেক অপরাধের 
জন্য দণ্ডবিধান নিদ্দিষ্ট আছে ও কেহ কাহার হানি বা অপমান করিলে তন্ভ্রন্য ক্ষতিপূরণের নালিশের বিধি 
ও বর্তমান আছে তখন জাতিনাশ সম্বন্ধে কোন প্রকার নিগ্নমাবধারণ নিজ্প্রয়োজন বিবেচনা হইয়া 

হকুম হইল যে 

অবগতার্থে এই রোবকারীর একখণ্ড প্রতিলিপি আপীল আদালতে প্রেরণ করা যায়। আপীল আদালতের 
উচিত হইবে যে এই রোবকারীর মম্ম অধীনস্থ সমস্ত ফৌজদারী আদালতে বিক্তাত করান । 

গ 

1৬. 1২. হং০১ 

শ্রীব্রজমোহন দেব 
খাস আপীলের বিচারপতি 

নিদর্শন--২৪ 
নাবালক, ক্ষিপ্ত, বোবা প্রভূতির প্রতি অধর্তব্য অপরাধের মোকদ্দমা পরিচালন 

নং 8৪ 

রোবুকারী কাছারী স্বাধীন রাজগী ভ্রিপুরার সদর ফৌজদারী আদালত এজলাশ 
শ্রীযৃত রাধামোহন ঠাকুর বিচারক । ইতি সন ১২৯৫। ২৫শে শ্রাবণ । 

নাবালক, ক্ষিপ্ত বা বোবার প্রতিক্লে অধর্তব্য৫ং৩ অপরাধের ক্রিয়া হইলে তাহার নালিশ বা অভিযোগ 
কাহার দ্বারা উত্থাপিত বা চালিত হইবে তাহার স্পম্ট বিধান হওয়া আবশ্যক বিধায় 

হুকুম হইল যে- 

বিহিত বিধানার্থ এই রোবকারী মাননীয় আপীল আদালতে পাঠান যায়। 

নাবালক, ক্ষিপ্ত, বোবা প্রভৃতির প্রতি কেহ কোন প্রকার অত্যাচার করিলে তদ্বিষয় প্রতিকারার্থ উক্ত 
ব্ক্িগণের অভিভাবক অথবা বিষয় বিশেষে কোন কোন সময় র।জকীয় কোন পুলিশ কার্যকারক সংবাদদাতা 
স্বরাপে বাদী হইগ্না মোকদ্দমা চালাইতে পারে আপীল আদালত ইহা বিবেচনা করেন। সেমতে 

এবিষয় বিহিতার্থে এই কাগজ মহামান্য খাস আপীল আদালতে প্রেরণ করা যায়। ইতি সন ১২৯৫ ন্রিং 
৪ঠা আশ্িন। 

শ্রীগোপীকঞ্ক দেব 
আপীলের বিচারপতি 
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রাজগী ভ্ত্রিপুরার সরকারী বাংলী 

নং ৮২ মেমো 

এই সম্বন্ধে আপীল আদালত যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন খাস আগীল আদালত তাহা সঙ্গত বিবেচনা 
করেন। সেমতে 

হুকুম হইল যে-- 

কার্যে পরিণতার্থে এই কাগজের একখণ্ড প্রতিলিপি আপীল আদালতে পাঠান যায়। আপীল আদালতের 
উচিত যে অধীনস্থ সমস্ত আদালতে এতল্মম্র্ম অবগত করায়। ইতি ১২৯৫ ন্রিং ৫ই আশ্বিন। 

1. ২. ৪৬ 

শ্রীব্রজমোহন দেব 
থাঃ আঃ বিচারপতি 

নিদ্শন-২৫ 

বিনা অনুমতিতে “ফুরই" ব্যবহার অথবা চালনা নিষিদ্ধকরণ 

উদযগ়পূর 
আদালতের 
মোহর 

মেমো শং ৪১ সেহা 

শ্রীশ্রীযৃত যুবরাজ বাহাদুর কুমিল্লা অঞ্চলে পদার্পণ উপলক্ষে সোনামুড়া টাউনের জঙ্গল পরিক্ষারহেতু 
্রিপুরীগণকে সংগ্রহ করার অনুমতি প্রচার হইলে অন্র সোনামুড়া থানার আছাবদ্দিন কনম্টেবল বড় নারায়ণ 
নিবাসী শ্যামরায় চৌধুরীর বাড়ীতে কলিসংগ্রহ হেতু গমনপূব্বক পীড়িত হওয়ায় নিজে যাইতে অক্ষম হইয়া 
অন্যান্য ভ্রিপুরীগণকে সংবাদ দেওয়ার জন্য উক্ত শ্যামরায় চৌধূরী দ্বারা ফুরই চালাইয়াছিল। শ্রীশ্রীযূত সাক্ষাতের 
আদেশ ভিন্ন প্রজার ফরই সাধারণে চালাইবার প্রার্থনা । 

অন্রত্য বিনন্দিয়া গারদের বরখাস্তিয় বিনন্দিয়া মুক্তাচরণ ত্রিপুরা তাহার নিজ কাধ্যে অন্তর এলাকাস্ছ 
রাঙ্গামুড়া বৈদ্য/নাথ ভ্রিপুরার বাড়ীতে যাইয়া উপরোক্ত ফুরই প্রাপ্ত হইলে তাহা এখানে উপস্থিত করার পর 
উক্ত শ্যামরায় চৌধুরী বৈদ্যনাথ ভ্রিপুরা এবং আছাবদ্দিন কনেস্টবলকে তলব দিয়া জবানবন্দী লইলে দেখা 
যায় যে আছাবদ্দিন কনেম্টবলের অনুমতিমতে উক্ত শ্যামরায় চৌধুরী তাহার নিজ বাড়ীস্থিত ধানরাম ভ্রিপূরা 
নামক জনৈক ব্যক্তি দ্বারা এ ফুরই প্রস্তুত করাইয়া বৈদ্যনাথ ্লিপূরার বাড়ীতে প্রেরণ করিয়াছিল। 

উপরোক্ত হেতুতে উক্ত আছাবদ্দিন কনম্টেবল ও শ্যামরায় চৌধুরীকে ব্বীতিমতে ফৌজদারী আদালতে 
সোপদ্দ করিয়া দেওয়া গ্রহণান্তে বিবাদীর সাফাই সাক্ষীতলবে মোকদ্দমার শুনানীর দিন আগামী ১লা”আঞ্িন 
ধার্য হইয়াছে। 

বর্তমান ফুরই চালনাতে সম্প্রতি ঘযদিচ কোন অশান্তি বা অনিষ্টের কারণ না ঘটিয়া থাক্ক বাস্তবিক 
ফুরই চালনা যে কতদূর ভয়ানক ব্যাপার ও তদ্বেতু যে রাজ্যে কত অনর্থক ও বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে তাহা 
বলা বাহুল্য কিন্ত এতৎসম্বন্ধে আইনত কোন বিধান দেখা যাইতেছে না এবং ফরই চালনা নিষেধ বলিয়া জানা 
আছে কিন্ত তৎসম্বন্ধে কোন নিষেধ আক্তা লিপিবদ্ধ থাকা ও দুষ্ট হয় না। এমতাবস্থায় উক্ত ঘটনা সৃম্বন্ধে 
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আইন, বিচার ও ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি 

কিরূপ প্রতিবিধান করা কর্তব্য সত্তর তদ্বিষয় এর বিহিতানুমতি পাওয়া এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি নিয়ম 
বিধিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। সেমতে 

হকম হইল যে-- 

উপরোক্ত বিষয়ের কিরূপ প্রতিবিধান করা যাইবেক সত্তর বিহিতান্মতি পাওয়ার এবং ভবিষ্যতের জন্য 
একটি নিয়ম বিধিবদ্ধ করার প্রার্থনায় অত্র মেমোবন একখন্ড প্রতিলিপি মোং রাজধানী মাননীয় আপীল আদালতের 
বিচারপতি সদনে প্রেরণ করা যায়। ইতি সন ১২৯৫ ভ্ত্রিং তারিখ ২৮শে ভাদ্র। 
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ফরই একটি সাঙ্কেতিক চিহ' যুদ্ধ ইত্যাদিতে ককীগণ প্রতি ব্যবহার হইয়া থাকে। এই সাঞ্চেতিক 
চিহ দর্শাইয়া পাবর্বতীয় প্রজাগণকে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। শ্ররীশ্রীযুত সরকারী অনুমতি ব্যতীত উক্ত ফুরই 
কেহ স্বেচ্ছাচারিতারূপে ব্যবহার করার নিয়ম নাই। প্রস্তাবিত ব্যক্তিগণ কোন অসৎ উদ্দেশ্য ব্যবহার করিয়া না 
থাকিলেও সরকারী অনুমতি ব্যতীত উক্ত ফুরই ব্যবহার করা অনুচিত হইয়াছে সুতরাং বিবাদীগণ্ের দণ্ড 
হওয়া সঙ্গত সেমতে এবিষয় বিহীতার্থে এই কাগজ মহামান্য খাস আপীল আদালতে পাঠান যায়। ১২৯৫। 
২১শে আহিন। 

মং শ্রীকালীকমল সেন স্বাঃ শ্রীগোপীকৃষ্ণ দেব 
সেরেম্তাদার আপীলের বিচারপতি 

নং ৯১ সেহা 

ফরই যদি কেহ অসদভিপ্রায়ে ব্যবহার করিয়া থাকে তবে তাহার রাজবিদ্রোহীতা ও রাজাডা1লঙঘন 
ও শান্তিভঙ্গাদির অপরাধে অপরাধী হইবে । যখন এই ব্যক্তিগণ অসরলভাবে কার্য করে নই বলিয়া জানা 
যায় তখন তাহাদিগকে ভালমতে সতর্ক ও ভবিষ্যতে কেহ এমত করিলে শান্তিভঙ্গের জন্য দোষী হইবে বলিয়া 
মেমো প্রচার জন্য ঞএই কাগজ আপীল আদালতের যোগে সোণামুড়া ফৌজদারী আদালতে পাঠান যায়। ইতি 
সন ১২৯৫ ভ্রিং ২২শে আশ্বিন। 

1. হং. হ২০১ 

শ্রীব্রজমোহন দেব 
খাঃ আঃ বিচারপতি 

৩৮৫ 



রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা: 

নিদশন--২৬ 

আইন ও নিম্নম সংগ্রহ বই সংরক্ষণ ও প্রচলন* 

খাস আপীল 
আদ।লতের 
মোহর 

নং ২৭৬ সেহা 

রোববারী কাছারী খাস আপীল আদালত এলাকে স্বাধীন ভ্রিপূরা হুজুর শ্রীশ্রীযৃত মহারাজা বীরচন্দ্র 
মাণিক্য বাহাদুর অধিবেশিত শ্রীলশ্রীযুত রাধাকিশোর দেববর্মন যুবরাজ গোস্বামী বাহাদুর 

প্রধান বিচারপতি ও শ্রীযুত রাজা মুকুন্দরাম রায় ঃ শ্রীযৃত গোপীকৃষ্ণ ঠাক্রসাহেব 
ও শ্রীযুত ব্রজমোহন ঠাকৃরসাহেব বিচারকগণ সন ১২৯৯ ভ্রিং তারিখ ৮ই শ্রাবণ। 

অন্র স্বাধীন র।জ্যে আবহকাল হইতে ক্রমান্বয়ে বহবিধ আইন ও নিয়মাবলী ও নিয়ম সম্বন্ধীয় মেমোঃ 
রোবকারীঃ সারকিউলার প্রচার হওয়া সত্ত্বেও পান্বোক্ত কারণে আপীল :- 

সি 

১। প্রচারিত আইন নিয়মাদি সম্পকিত কোন আফিসে থাকা ও কোন আফিসে না থাকার দরুন 
সমতুল্য আফিসে একমত কার্য চলার আবশ্ক সত্ত্বেও চলিতেছে না। নিয়ম সম্বন্ধীয় কাগজ যে আফিসে নাই 
সেই আফিসেই নিয়ম বিপরীত কাধ্য হয়। 

২। নিয়ম সন্বন্ধনীয় কাগজ খণ্ড খণ্ড রূপে লিখিত ও আফিসের অন্যান কাগজের মিথানে ৫৭ থাকায় 
কার্যকারকের বি্মৃতি বা নবপ্রবেশীয় অনবগতিহেতু নিয়ম সম্বন্ধীয় কাগজ আফিসে থাবা সত্ত্বেও অনেক স্কুলে 
কার্যে পরিণত হইতেছে না। , 

৩। নিয়ম সম্বন্ধীয় অনেক কাগজ জীর্ণ ও অস্পষ্ট হওয়াতে ও কোন কোন কাগজের কোন অংশ 
ছিড়িয়া যথেচিতরাপে কার্যে ব্যবহাত না হওয়াপযুত্ত' কায্যের বিশু্খলাদি তিরোহিত হইতেছে না। বিশেষতঃ 
অন্যান্য বিভাগ অপেক্ষায় আইন নিয়মাদির বিচার বিভাগের সহিত অধিকতর সম্পর্ক সুতরাং কথিত বিশ্ঞ্খলাদি 
দূর করিয়া প্রচারিত আইন নিয়মসমূহ প্রয়োজনমত সব্বন্রে ও সকল সময়ে ব্যবহার হওয়ার সদুপায় করা 
খাস আপীল আদালতের অবশ্য কর্তব্য বিধায় আন্ত্রাদলতের বিগতবর্ষের ভাত্র মাসাবধি ৩০শে' চৈন্র পর্যন্ত কালমধ্যে 
চেস্টানৃসন্ধানক্রমে দেওয়ানী আদালতে এসিষ্ট্যান্ট ম্যাজিষ্ট্রিরী যাতায়াতে কোন কোন স্থানে অসাধ্য ও কোন 
কোন স্থানে কষ্টসাধ্য হইয়াছে। এবং এ প্রকার নিয়মের একাধিক কাগজ ও পাওয়া যায় না সুতরাং প্রাপ্ত 
ক।গজখানা নষ্ট হইলে কি এককালে পাঠের অযোগ্য হইলে উল্লিখিত নিয়মের অস্তিত্ব লোপ হওয়ার বিষয় 
এইরূপ প্রাচীনকালের কোন কোন নিয়মের যে অস্তিত্ব যে লোপ হইয়াছে সংগৃহীত কাগজাত দুষ্টেও যত 
অনুমান হয়। অর্থাৎ কোন কাগজে পূর্ব নিয়মের উল্লেখ আছে কিন্তু উ্লিখিত নিয়মের কাগজ পাওয়া যায় 
না। ইত্যাদি ইত্যাদি । 

*(ক) অনেকের ন্ত্ান্ত ধারণা যে ভ্রিপরা রাজ্যে পর্বগময়ে আইনকান্্ন অধিকাংশই মৌখিক অথবা প্রচলিত প্রথা অথবা 
বিচারবৃদ্ধি এবং উদ্ধতন কাকারকগণের নির্দেশের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই রোবকারীর হেতুবাদ ও কয়েকট্ি”ধারা দ্বারা 
স্পজ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, মহারাজ বীরচন্দ্রের প্বেও ভ্রিপরা রাজ্য লিখিত আইন কান্ন ও প্রশাসনিক আদেশাদি 
প্রচলন ছিল। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই আইনকান্ন নিয়মসম্হ বিধিবদ্ধভাবে ( ০91) লিপিবদ্ধ হইত না। ফলে “সমতুল্য 
অফিসে একমত কার্যচালনার আবশ্যক স্বত্বেও” তাহা চলিত না। এই নিদর্শন এবং অপর কয়েকটি নিদর্শন হইতে প্রাক 
বীরচন্দ্র যুগের প্রচলিত আইনকান্ন আদেশাদি সম্বন্ধে প্রকত অবস্থাটি বুঝিতে পারা যায়। 

(খ) এই আদেশটি প্রসঙ্গে, গ্রন্থে সংকলিত ২রা মাঘ, ১২৮৩ তারিখের আদেশটি দ্রষ্টব্য। 
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আইন, বিচার ও ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি 

কৈপ্সাসহর সবডিভিসন্ন, পুলিশ ইং জেনারেল€৮ আফিস, আবকারী ও রেজেম্টারী আফিস, রাজস্ব 
বিভাগ, মহাফেজ খানা৫৯ ইত্যাদি হইতে যে পধ্যন্ত পাওয়া গিয়াছে ও খাস আপীর্ল আদালতে যাহা ছিল তাহা 
একত্রিত করিয়া গ্রস্থাকারে লিপি করিলেন। 

উদ্ত বহির অবিকল নকল ছন্নাংশিত* প্রত্যেক আফিসে নিহ্দেনাত্তং উপদেশমত রাখিয়া ব্যবহার করা 
সঙ্গত বোধে-- 

হুকুম হইল যে-- 

ছন্নাংশিত সমস্ত আদালত ও আফিসে এই রোবকারী প্রচার ও কার্যে পরিণত হয়, ইতি-- 

১। ছন্নাংশিত প্রত্যেক আদালত ও আফিসে** উক্ত বহির অবিকল নকল করিয়া ভান বাইভিংখুক্ড, 
কোর্যের অবস্থান্সারে) "এক কি একাধিক বহি রাখা নিতান্ত আবশ/ক। 

২। যখন যে আদালত কি আফিসে উক্ত বহির নকল করা হয় সেই আফিসের বিচারক কি ভারপ্রাপ্ত 

কার্যকারক স্বয়ং আসল বহির সহিত (যে বহি দৃষ্টি নকল করা হয়) নকল মোকাবিলা৬ণ করিয়া বহির 
-7--7ঁ ও মোকাবিলার বৃত্তান্ত লিপিপূব্্বক স্বনাম স্বাক্ষর করিবেন। পরন্ত কোন সনের প্রস্তুতি বহীদুচ্টি 

নকল করা হইল তাহাও লিখার প্রয়োজন । 

৩। খাস আপীল আদালত মন্ত্রী বা তৎক্ষমতাপনন আফিস ভিন্ন অন্য কোন আদালভ কি আফিসে 
নতন বহি প্রস্তুত করিলে খাস আপীল আদালতে এবং যে আফিসের সহিত উক্তাদলতের সম্পর্ক নাই সেই 
আফিস হইতে মন্ত্রী কি তৎ্ক্ষমতাপন্ন আফিসে প্রেরণ করিতে হইবে। 

৪1 ৩ দফার মম্্মমত খাস আপীল আদালত কি মন্ত্রী বা তৎক্ষমতাপন্ন আফিসে নভম হি জগত 
হইলে আসল বহির সহিত মোকাবিলা করিয়া যদি শুদ্ধরূপ লিখিত হওয়া দুষ্ট হয় অথবা ভ্রম আজকাল 
সংশ্োধনক্রমে নূতন বহি ব্যবহারের অনুমতি যুক্তে প্রত্িপ্রেরণ করিতে হইবে। 

৫1 এই বহি আইন নিয়মাদি সংগ্রহ প্রথম খণ্ড নামে অভিহিত হইবে। 

৬। পরপ্রচারিত আইন নিয়মাদি দ্বারায় পৃব্বপ্রচারিত যে ২ আইন নিয়ম সম্পূর্ণ রা আং[শকরাপে 
রহিত হইগাছে সেই সেই রেহিত হওয়া) আইন নিয়ম কেবল আবশ)কমত দেখিবার জন্য এই বহিতভি লিখিত 
হইল । 

৭।, যে যে আইন নিয়ম গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইগ্লা প্রচার হইগ্াছে এই ধহিতে সেই সমস্তের নকল 
করা হইল না। 

চু, 1. 10০01301101) 

প্রধান বিচারপতি 

৬]. তি. 1২9 

. শ্রীগোপীকৃষ্ণ দেব 
খাস আপিলের বিচারপতি 

কছম্নাংশিত ) উদ্ধতন আফিস আদালতের বিচ্ছিম স্বরূপ 

* এ ] অধস্তন আফিস আদালতসমূহ অর্থে প্রয়োগ (98001010210 ০6০০5) 

শঁঅঙ্পম্ট ও জীর্ণ। 
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রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 

নিদর্শন--২৭ 

খাস আপীল আদালতের বিচারপতি নিক্োগ 

[ি. 1. 1099 3211021) 

শ্রীহরি 
নং ৬ 

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীৃত মহারাজ রাধাকিশোর দেববঙ্্মণ মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ভ্রিপুরা, 
রাজধানী আগরতলা, ইতি সন ১৩০৬ ভ্্রিং--তাং ১৫ই পৌষ। 

যেহেতু খাস আপীল আদালতের পূর্ব বন্দোবস্ত রহিত ক্রমে নৃতন বন্দোবস্ত করা আবশ্যক, অতএব-- 

১ হুকুম হইল যে 

উক্ত আদালতের পূর্ব বন্দোবস্ত রহিত ও নিম্নলিখিত নৃতন বন্দোবস্ত করা যায়-- 

শ্রীলশ্রীমান সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববঙশ্মণ বড়ঙাকুর প্রধান বিচারপতি । 

শ্রীযুক্ত রাজা মুকুন্দরাম রায় 
ও বিচারপতি । 

শ্রীযুক্ত ঠাকুর ব্রজমোহন দেববশ্্মণ 

এবং এই আদেশ ১৬ই পৌষ হইতে কার্যে পরিণত হয় ও প্রতিলিপি উক্ত শ্রীলশ্রীমান ও অপর বিচার- 
পতিদ্বয় নিকই এবং সংসৃজ্ট ও আদালত সমূহে প্রেরিত হয়। ইতি 

নিদশশন--২৮ 
কঙ্মবন্টন ব্যবস্থা : বচন্দ্র ভট্রাচাষ্য 

শ্রীশ্রীহরি 

1২. 1. 1000 3211721) 

মেমো নং ১৬ 

যেহেতু এতৎরাজ্যের শাসনসংক্রান্ত বিভাগসমূহের কার্য পরিচালনার্থ নূতন বন্দোবস্ত উপলক্ষে শ্রীলশ্রীমান 
বড়ঠাকুরকে খাস-আপীল আদালতের প্রধান বিচারপতির কাধ্যে নিয়োগপৃবর্বক পলিটিক্যাল বিভাগের ক্বীর্যযভার 
শ্রীযৃত বাবু বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য বি, এ, প্রতি ন্যস্ত করা হইয়াছে, এবং এইক্ষণ হইতে উক্ত বিভাগ” সংক্রান্ত 
চিঠিপত্র ও কাগজাত শ্রীযুত বাবু বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নিকট প্রেরিত হওয়া আবশ্যক, সে মতে- 

হুকুম হইল যে, 
অবগত্যর্থে এই মেমোর এক এক খণ্ড প্রতিলিপি সংসৃন্ট আফিস হায়ে প্রেরণ করা যায়, ইতি। ১৩০৬ 

ভ্রিং ২৯শে পৌষ। « 

৩৮৮ 



আইন, বিচার ও ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি 

নিদর্শন--২৯ 

কর্জরোল্ধামূলে দাবীর নিষ্পত্তি বিষয়ে আদালতের রায় 

স্বাক্ষর অস্পম্ট 
দেঃ বিচারক 

(আদালতের মোহর) 

ফমসসালা -- 

মো ৮৩ নং দেঃ ১৩০৭ ভ্্রিং 

কাছারী দেওয়ানী আদালত এলাকে স্বাধীন ভ্ত্রিপুরা মোং রাজধানী নূতন হাবেলী 
এজলাস শ্রীযৃত ভারতনচন্দ্র ঠাকরসাহেব--বিচারপতি। ইতি 

নিষ্পত্তির সন তারিখ 
১৪ই আযষাত ১৩০৭ ভ্রিং 

শ্রীযৃত ঈশ্বরচন্দ্র ভৌমিক উকিল পীং মৃত পাণুবচন্দ্র ভৌমিক শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র চক্রবর্তী, 
জাতি কায়স্থ ব্যবসা উকালতী আদি সাং হাল নৃতন হাবেলী উকিল 
পং আগরতলা -বাদী শ্রীযৃক্ত অক্ষয়কুমার দাস, উকিল 

১ নং শ্রী অঞ্জরায় ভ্ত্রিং সেনাপতি পীং মৃত সাধূরাম ভ্রিং সেনাপতি 
সাং কৃষ্ণনগর ২ নং শ্রীকষ্ষকূমার ন্রিং আরদালী সিপাহী 
পীং শ্রীমনচরণ ভ্রিপরা সেনাপতি হালশং নৃতন হাবেলী 
আরদালীগারদ ও ৩ নং শ্রীমনচরণ ভ্তরিং সেনাপতি পীং মত 
চন্দ্রমণি ভ্ত্রিপিরা ও ৪ নং শ্রী রামকুমার ভ্রিং পীং শ্রীমনচরণ 
ক্রিপূরা সেনাপতি সাং আগরতলা পং আগরতলা জাতি ত্রিপুরা 
ব্যবসা চাকরী আদি --বিবাদীগণ 

মোং কনম্ভ্বরোক্কা মূলে দাবী 
মং ২০২ টাকা 

টাকা প্রতি মাসিক ৬ পাই সুদে ১৩০৬ ন্রিং সনের কাত্তিক মাস মধ্যে আদায়ের ওয়াদ্ধায় এ সনের 
১১ই ভাদ্রের লিখিত রোক্কা দ্বারা বিবাদীগণ একযোগে বাদি হইতে মং ৩০. টাকা কল্ভ্র গ্রহণ করিয়াছিল। 
উদ্লেখিত মং ৩০ টাকা ও তাহার সুদ মং ৯২ টাকা সুদ মূলে একনে ৩৯ টাকা হইতে তন্মধ্যে ১ নং 
বিবাদীদ্বারা মং ১৫ টাকা উশুল ও সুদ আন্দরে মং ৪ টাকা পরিত্যাগে অবশিন্ট মং ২০, টাকা নারে 
নিকট বাদী পাওয়ানা হইলে বিবাদীগণ এই টাকা তলব তাগাদা সত্ত্বেও আদায় না করায় ১৩০৬ ভ্রিং ১ 
অগ্রহায়ণ হইতে এই নালিশের কারণ উপজাত হইয়া উপরোক্ত ১২০, টাকা দাবীমূলে বাদী ১৩০৭ ভ্রিং নর 
৩১শে জ্যৈষ্ঠ তারিখ বিবাদীগণের বিরুদ্ধে অন্্রাদালতে এই নালিশ স্থাপন করিয়়াছে। ইতি 

. অদ্য এই মোকদ্দমা মিসিলে শেষ হইয়া নথিস্থ কাগজাত আলোচনান্তে 

৩৮৯ 



রাজগী ভ্্রিপ্রার সরকারী বাংলা 

আদেশ 

বাদীর দাবী ময় খরচ একতরফা সুত্রে মাসিক শতকরা ॥. আনা জের সুদে বিবাদীগণ প্রতিকুলে 
ডিক্রী হয়। ইতি 

নকল স্বাক্ষর . 
শীভরত চন্দ্র দেববম্র্মণ 

বাদীর পক্ষে তপছিল খরচ বিবাদী পক্ষে 

বাদীর আরজি স্ব 

উকালত নামা ॥. 
সাক্ষীর সমনের তলবানা ও চালান ১৪৯ 
রোক্কার জরিমানা চালান ১।৩ 
রোক্কার অপূরণ স্ট্যাপ মল্য চালান ॥৩ 
সাক্ষীর ইসিমনবিশী সেমী ৩ 
সাক্ষীর হাজিরা দরখাস্ত স্ট্যাম্প ॥. 
তলাসী ফিস্ ও চালান ৩ 
উকিল ফিস ১২ 

৭11৯ 
মং সাত টাকা আট আনা নয় পাই মাভ্র। 

নিদর্শন--৩০ 

খাস আপীল আদালতের প্রধান বিচারপতি নিয়োগ: রাজা মুকুন্দরাম রায় 

শ্রীহরি 

[ং. ৮. 1096 উা]121) 

নং ৬৬ 

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীগুত মহারাজ রাধাকিশোর দেববশ্র্ম মাণিক্য বাহাদুর এলাকে স্বাধীন ্রিপুরা 
রাজধানী আগরতলা । ইতি সন ১৩০৭ ব্রিপূরা, তারিখ ৯ই অগ্রহায়ণ । 

যেহেতু এপক্ষের বিগত ১৫ই পৌষ তারিখের ৬নং রোবকারীর মশ্মীনুসারে শ্রীলশ্রীমান সমরেঞ্দ্র চন্দ্র 
দেববঙ্র্মন বড়ঠাকুরকে খাস আপীল আদালতের প্রধান বিচারপতির কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল কিন্ত উক্ত 
আদালতের অন্যতর বিচারপতি শ্রীযুক্ত রাজা মকন্দরাম রায়ের বিগত ২৬শে কাত্তিক তারিখের ৩৯৬ নং 
রিপোট' প্রাপ্তে জানা যায় উক্ত শ্রীলশ্রীমান ২৩টি কাগজ স্বাক্ষর ভিন্ন খাস আপীল আদালতের অন্য কোন 
কা্্যই করে নাই ও করিতেছে নাঃ এই হেতু উক্ত আদালতের কার্যের অসুবিধা ঘটিতেছে এবং ভবিষ্যতে 
বিশেষ বিশৃঙ্খলা হইবার সম্ভাবনা । অতএব এক্ষণ উক্ত আদালতের বিচার কার্য্য সম্বন্ধে নূতন বন্দোবস্ত 
করা আবশ্যক, সেমতে, ্ 

৩৯০ 



আইন, বিচার ও ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি 

হকুম হইল যে 

শ্রীলশ্রীমান সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববশ্মনকে খাস আপীলল আদালতের প্রধান বিচারপতির কার্য হইতে 
অবসরব্রমে শ্রীযুক্ত রাজা মুকুন্দরাম রায় ও শ্রীযুক্ত ঠাকর ব্রজমোহন দেববশ্্মনকে বিচারপতির কার্যে স্থিরতর 
রাখিয়া রাজা মুকন্দরাম রায়ের প্রতি দ্বিরাদেশ পর্য্যন্ত “প্রধান বিচারপতির কার্য)ভার ন্যস্ত করা যায়। শ্রীযুক্ত 
রাজা মুক্ন্দরাম রায়ের হস্তে এই হাবেলীতে অন্যান্য কার্যভার থাকায় তৎকর্তক উভয় হাবেলীতে কার্য 
পরিচালিত হওয়া অস্বিধা বিধায় খাস আপীল আদালত পুরাতন হাবেলী হইতে উঠাইয়া আনিয়া নৃতন হাবেলীতে 
স্থাপন করা যায়। কার্যে পরিণতির জন্য ইহার প্রতিলিপি খাস আপীল আদালতে ও রাজস্ব বিভাগ যোগে 
৯৮ বিভাগে প্রেরণ করা যায়। অন্যান্য বিচার আদালতসমূহে প্রতিলিপি প্রেরণ করা বিচার বিভাগের কর্তব্য 
হইবে। 

নিদশন--৩১ 

আর্দালীগারদের কম্মচারিগণের সম্পর্কে ওয়ারেন্ট ইত্যাদি জারা 

শ্রীহরি 

তি. 1. 7060 321]1207 

মেমো নং ৭৩ 

যেহেতু আর্দদালি গারদের সুবেদার মেজর শ্রীচামুসিংহ দায়ীককে গ্রেপ্তার করণার্থ দেওয়ানী আদালতের 
একখণড ওয়ারেন্ট উক্ত গারদের প্রধান কার্যকারক শ্রীযুক্ত শিবরাম সিংহ কর্ণেল নামে আগত হইলে উক্ত 
কর্ণেল এপক্ষের আদেশ ভিন্ন তাহাকে ধৃত করাইয়া দিতে পারে না মনে ওয়ারেপ্ট রিটার্ণ করায়, তৎসম্থন্ধে 
কি উপায় অবলপ্ধন করিতে হইবে ও ভবিষ্যতে আদ্দালি গারদের সিপাহী ও হদ্দাদারগণ নামীয় ওয়ারেন্ট 
ইত্যাদি কি উপায়ে জারী হইবে, তদ্বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের একখণ্ড এস্তমেজাজ৬১ আপীল ও খাস আপীলের 
যোগে এপক্ষ সাক্ষাৎ আগত হইয়াছে । অতএব আর্দ্দালি গারদের সব্বপ্রকার কম্ম্মচারীগণ নামীয় আহাকাম 
জারি৬২ সগ্বন্ধে নিম্লিখিতরপ নিয়ম নিয়ম করা হইল। 

১। উক্ত কম্মচারীগণ নামীয় সমন, নোটিশ, ওয়ায়েন্ট ইত্যাদি আহাকাম গারদের প্রধান কম্মচারীর 
(কর্ণেল শিবরাম সিংহের) নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। 

২। উক্ত প্রধান কম্্মচারী গ্রেপ্তারি ওয়ারেন্ট ও ফৌজদারী মোকদ্দমার আসামী নামীয় সমনের স্থলে 
এপক্ষের অনুমতিগ্রহণে, তদ্বযতীত অন্যান্য স্থলে নিজ ক্ষমতায় আহাকাম জারি ও তামিল করাইয়া রীতিমত 
রিটার্ন প্রেরণ করিবে। 

. ইস্তমেজাজের উদ্লিখিত চামুসিংহ নামীয় ওয়ারেল্টের মন্মীনুযায়ী কার্য তামিল করা শ্রীযুক্ত শিবরাম 
সিংহ কর্ণেলের কর্তব্য হইবে। অতএব-- 

আদেশ-- 

অবগতি ও আচরণার্থ এই মেমোর প্রতিলিপি বিচার বিভাগ, খাস আপীল আদালত, পঃ বিভাগ এবং 

শ্রীযুক্ত শিবরাম সিংহ কর্ণেল নিকটে প্রেরিত হয়। ইতি সন ১৩০৭ ভ্্িং ওরাল 

৩৯১ 



রাজগী ভ্রিপুরার সরকারী বাংলা 

নিদর্শন--৩২ 

ব্যবস্থাপক সভার সচিব নিয়োগ : বিপ্রচরণ নন্দী 

৭৭ নং রোবকারী 

চি. ঘ. 08৮ লা121 

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ রাধাকিশোর দেববশ্্মণ মাণিক্য বাহাদুর এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, 
রাজধানী আগরতলা ইতি। সন ১৩০৭ ভ্ত্রিং ২৬শে পৌষ । 

যেহেতু রাজ্যের সৃশাসন ও প্রজাপুজ্জের সুখ সম্দ্ধি অধিকাংশরূপে সুনীতি ও স্ব্যবস্থার উপর নির্ভর 
করে, তদ্ধেতু মদীয় পিতুদেব স্বর্গীয় মহারাজ বাঁরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর ১৩০৪ ন্রিপুরাব্দে একটি ব্যবস্থাপক 
সভা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এ সভার সম্পাদকীয় কার্যভার এপর্যত্ত উহার একতম সমভ্য শ্রীযৃত ধনঞ্জয় 
ঠাকর প্রতি ন্যস্ত আছেঃ কিন্ত নৃতন বন্দোবস্ত মতে হিসাব ও অন্যান্য কয়েকটি গুরুতর বিভাগের কার্যভার 
তাহার প্রতি অপিত থাকাতে ব্যবস্থাপক সভার কার্যে তাহার সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করার সময় অতি অন্স। 
অতএব উক্ত কাধ্যের জন্য স্বতন্্ধ জনৈক আইনজ লোক নিযুক্ত করা সঙ্গত বোধ হইতেছে। কৃমিজ্লা জজ 
কোটের উকিল শ্রীযৃত বাবু বিপ্রচরণ নন্দীকে উক্ত কার্যের উপযুক্ত বলিয়া জানা যাইতেছে অতএব 

আদেশ হইল যে 

উল্লিখিত কার্যের জন্য তাহাকে মাসিক ২২৫৭ দুই শত পঁচিশ টাকা বেতনে লিগেল সেক্রেটারী জকবে 
নিযুক্ত করা যায় এবং সংসৃম্ট আফিস ও আদালতসমূহে এবিষয় যথারীতি জানাইয়া দেওয়।র কারণ প্রতিলিপি 
রাজস্ব 'বিভাগে পাঠান যায়। ইতি 

নিদশন--৩৩ 
বিচারক নিয়োগ 

শ্রীহরি 

চু. 1. 10650 2াা]ো। 

মেমো নং ১৪ 

যেহেতু আপীল ও সেসন আদালতের বিচারক শ্রীযুত ভারতচন্দ্র ঠাকুর সরকারী প্রয়োজনে কিয়ত্কালের 
জন্য স্থানান্তর গিয়াছে এবং তাহার অনুপস্থিতি সময়ে তাহার জিম্বার কার্য্য পরিচালন জন্য অপর কোন উপযুক্ত 
ব্যক্তিকে নিয়োগ করা আবশ্যক, অতএব-- 

৬৮ 

আদেশ-- 

শ্রীধৃত ভারতচন্দ্র ঠাকুর অনুপস্থিত থাকা পর্যন্ত তাহার জিম্বার আপীল ও সেসন আদালত সংক্রান্ত 
কার্ধ্য পরিচালনক শ্রীধৃত ব্রজমোহন ঠাকরকে মোতায়ন করা যায়। উক্ত মোতায়নী কার্যকারক শ্রীযুত 
ভারতচন্দ্র ঠাকরের তুল্য ক্ষমতায় কার্য করিবে। তামিলার্থ ইহার প্রতিলিপি সংস্ষ্ট আফিস হায় ও 
ব্যক্তিগণ নিকট পাঠান যায়। ইতি সন ১৩০৮ ভ্ত্রিং-১৩ই ভাদ্র । 

৩৯২ 



আইন, বিচার ও ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি 

নিদশন--৩৪ 

আইন প্রনয়ন ইত্যাদি কার্যের জন্য ব্যবস্থাপক সভা গঠন 

শ্রীহরি 

নং ২৯ 

চু. 1. 709০9 30121) 

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ রাধাকিশোর দেববন্্মণ 
মাণিক্য বাহাদুর, রাজধানী আগরতলা, ইতি । 

সন ১৩০৮ ভ্ত্রিং, ১৭ই ফাল্গুন 

যেহেতু অন্রত্য ব্যবস্থাপন সভার অনেক সভ্যের অভাব হওয়ায় এবং অন্যান্য কারণে উক্ত সভা নূতন 
আকারে গঠন করা আবশ্যক হইয়াছে, অতএব পূর্ব সভা রহিত ক্রমে নিশনলিখিত রূপে নূতন সভা গঠন এবং 
তাহার কার্যপরিচালন সম্বন্ধে নিম্নোজ্জরূপে বিধান করা হইল। 

১। এই সভা পুব্ববৎ “ব্যবস্থাপক সভা” নামে অভিহিত হইবে। 

২। এ রাজ্যের প্রচলিত আইনগুলি আবশ্যক অনুসারে সংশোধিত এবং বিধিরূপে ব্যবহাত আবহমান 
প্রচলিত রীতি ও প্রথাসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া আইন আকারে প্রচলন করা এই সভার উদ্দেশ্য হইবে। কিন্ত 
রেভিনিউ, ফরেস্ট, পুলিশ ইত্যাদি সংক্রান্ত নিয়মাবলী, সারকিউলার ও মেমো ইত্যাদি যাহা এপক্ষের খাস 
দরবার হইতে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক বিবেচিত হয়, তাহা “কার্য্যনিবর্বাহক সভার” আলোচ্য বিষয় হইবে। 

” ৩। সাধারণতঃ অনধিক ৮ জন এবং অন্যন ৬ জন এই সভার নিয়মিত সদস্য থাকিবে । এতদ্বযতীত 
কমিল্লা জজ আদালতের এ সরকারী নিযুক্ত সিনিয়র উকিলগণ মধ্যে অনধিক দুই জনকে এই সভার অতিরিক্ত 
সদস্যরাপে নিয়োগ ঝরা যাইতে পারিবে । অতিরিক্ত সদস্যগণ এক বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইবে" বৎসর 
অতীতে কোন অবসূত সদস্যকে পুননিয়োগ করা যাইতে পারিবে । 

৪। এপক্ষ স্বয়ং সভাপতির কার্য করিবেন। এপক্ষের অনুপস্থিতিতে কার্য পরিচালন জন্য সদস্যগণ 
মধ্যে এক এক জনকে প্রতিনিধি মনোনীত করা যাইবে। 

৫। এপক্ষের মঞ্জরী ব্যতীত কোন আইন প্রচলিত হইতে পারিবে না। 

৬। প্রত্যেক অধিবেশনে এ অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে উপস্থিত সদস্যগণের মতামত গ্রহণান্তর 
এপক্ষ কর্তব্য অবধারণ করিবেন । 

৭। এপক্ষের অনুপস্থিতিতে সদস্যগণ আলোচনা করিয়া অধিকাংশের মতানুসারে পাণ্ডুলিপি সংশোধনাত্তর 
মঞ্জরীর নিমিত্ত এপক্ষ সাক্ষাৎ উপস্থিত করিবে। 

৮। সদস্যগণ মধ্যে যে কেহ সভার অনুমতি গ্রহণে যে কোন আইনের পাণুলিপি উপস্থিত করিতে 
পারিবে । 

৯। এইরাপ কোন পাণগুলিপি উপস্থিত হইলে পর তাহার মুদ্রিত কি হস্তলিখিত এক এক খণ্ড অনুলিপি 
সদস্যগণ নিকট প্রেরিত হইবে । এবং যে অধিবেশনে তৎসম্বন্ধে আলোচনা ও শেষ মীমাংসা করা অবধারিত 
হয়, প্রচর সময় থাকিতে তদ্বিষয় সদস্যগণকে জাপন করিতে হইবে। 

৩৯৩ 



রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 

১০। কোন সদস্য স্বয়ং উপস্থিত হইতে অক্ষম হইলে লিখিতরূপে আপন মত ব্যক্ত করিতে পারিবে। 

১১। নিয়মিত সদস্যগণ মধ্যে অন্যন ৫ জন উপস্থিত হইলে সভার অধিবেশন হইতে পারিবে। 

১২। আপাততঃ পাশ্োক্ত' ব্যকিগণকে এই সভার সদস্য এবং শ্রীযুত রাজা মুকন্দরাম রায়কে প্রতিনিধি 
মনোনীত করা যায়। আবশ্যক মত এপক্ষের আদেশে ইহাদের নিবর্তন ও পরিবর্তন হইতে পারিবে । 

শীত বাব বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্যা 
শ্রীঘৃত বাবু কৈলাসাচন্দ্র বিশ্বাস 

আদেশ হইল যে 

কার্যে পরিণতির জন্য ইহার এক এক খণ্ড প্রতিলিপি উল্লিখিত ব্যক্তিগণ নিকট এবং সংস্ষ্ট 
অফিসসমহে প্রেরণ করা যায়, ইতি। 

নিদশন-৩৫ 

ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি-সভাপতি নিম্মোগ 

শ্রীহরি 

[. 1. 1090 892101781 

মেমো নং ৭ 

জানা যায় শ্রীযুক্ত রাজা মুকন্দরাম রায় অনেক দিবস যাবত অসুস্থ থাকায় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত 
হইতে পারিতেছেন না, এবং তমিবন্ধন উক্ত সভার কাধ্যের অসুবিধা হইতেছে। সভার কাধ্য সুদচারুরাপে 
পরিচালন জন্য উপরোক্ত অসুবিধার প্রতিবিধান করা আবশ্যক । অতএব 

আদেশ পা 

শ্রীযুক্ত উজির গোপীকষ্ণ ঠাকুরের উক্ত সভার অন্যতর প্রতিনিধি সভাপতি নিয়োগ করা যায়। শ্রীযুক্ত 
রাজা মক্ন্দরাম রায় ও উজির এই উভয় মধ্যে যে কেহ এপক্ষের গত ১৭ই ফাল্গুন তারিখের ২৯নং রোব- 
কারীর মশ্্মমতে ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি সভাপতির কার্য নিব্বাহ করিতে পারিবে। অবগতি ও কাধ্যে 
পরিণতির জন্য ইহার প্রতিলিপি সংসুষ্ট ব্যক্তিগণ নিকট পাঠান যায় ইতি। সন ১৩০৯ গ্িং তাং ১২ই 
শ্রাবণ। 

৩৯৪ 



আইন, বিচার ও ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি 

নিদর্শন--৩৬ 

খাস আপীল আদালতের বিচারপতি নিয়োগ 

1২. 1. 10609 3071101) 

মেমো নং ১২ 

যেহেতু এপক্ষের বিগত ১০ই কাত্তিকের ১১নং মেমো দ্বারা খাস আপীল আদালতের বিচারপতি শ্রীযুক্ত 
রাজা মুকন্দরাম রায়ের অনুপস্থিতিকালের জন্য তৎপদে শ্রীযুক্ত বাবু বঙচন্দ্র ভট্টাচার্য দেওয়ানকে উক্ত আদালতের 
বিচারক নিযুক্ত করা হইগ্নলাছিলঃ এইক্ষণ শ্রীযুক্ত রাজা মুকন্দরাম রায় আগরতলা উপস্থিত হইয়াছেন এবং 
তাঁহার অনুপস্থিতি কালে কতকগুলি মোকদ্দমার আনুষ্ঠানিক কার্য মান্ শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা 
সম্পন্ন হইয়াছে; এমতাবস্থায় তাহাকে এ সকল শোকদ্দমার নিম্পন্তির জন্য খাস আর্পীল আদালতের বিচারক 
স্বরূপে রাখা একান্তই আবশ্যক বোধ হইতেছে । অতএব 

আদেশ 

যে সকল মোকদ্দমার আনৃষ্ঠানিক কার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে, এ সকল 
মোকদ্দমার বিচার কার্য কেবল তাহা দ্বারাই সম্পাদিত হইবে; এবং এতভিন্ন অন্যান্য যাবতীয় মোকদ্দমার 
বিচার কার্য্য দ্বিরাদেশের তরে শ্রীযুক্ত রাজা মুকন্দরাম রায় ও শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন ঠাক্রের একযোগে শ্রীযুক্ত 
বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সম্পাদন করিবে এবং এই তিন জন বিচারকের একের অনুপস্থিতিতে অপর দুই জন দ্বারাই 
উক্ত আদালতের কার্য সম্পাদিত হইতে পারিবে । পরিণতির জন্য প্রতিলিপি খাস আপীল আদালতে ও শ্রীযুত্তন 
বাবু বজচন্দ্র ভট্টাচার্য দেওয়ান নিকট প্রেরিত হয়। ইতি ১৩১০ ভ্রিং তাং ৩০শে কাতিক। 

নিদর্শন-”-৩৭ 

বিচারক নিয্লোগ : সারদাচরণ ঠাকুর 

১৫ নং রোবকারী 

চু. 1, 1060 3217121) 

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযৃত মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর, 
রাজধানী আগরতলা । ইতি সন ১৩১০ ভ্রিং ১৭ই পৌষ। 

যেহেতু আপীল ও সেসন আদালতের বিচারক ভারতচন্দ্র ঠাকুর পরলোকগত হওয়ায়, তৎকাধ্যে 
জনৈক লোক নিযুক্ত করা আবশ্যক। অতএব-- 

আদেশ 

ভূতপৃবর্ব সদর ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত সারদাচরণ ঠাকুরকে আপীল ও সেসন আদালতের বিচারক ভারত 
চন্দ্র ঠাকুরের পদে নিযুক্ত করা যায়। কার্যে পরিণতির নিমিত্ত ইহার এক ২ খণ্ড প্রতিলিপি সংস্স্ট আফিস 
'হায়ে এবং উক্ত ঠাকুর নিকট প্রেরিত হয়। ইতি। 

৩৯৫ 



রাজগী ভ্রিপরার সরকারী বাংলা 

নিদশন-”৩৮ 

থাস আপীল আদালতের বিচার : মোকদ্দমা গুরুতর পীড়া 

স্বাধীন ব্রিপুরা 
খাস আপীল আদালত 

অধিবেশিত শ্রীযুক্ত রাজা মুকন্দরাম রায়, প্রধান বিচারপতি ॥ 
শ্রীযুক্ত ঠাক্র ব্রজমোহন দেববর্্মণঃ 
শ্রীযৃত্ত দেওয়ান বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এ 

বিচারপতিগণ। 

মোঃ নং ৩৩ ফৌঃ খাঃ আঃ ১৩১০ ভ্রিং। 
মোঃ নং ১ দেসন ১২৯৯ ভ্্রিং। 
মোঃ নং ৪৮ ফৌঃ ১২৯৯ ল্লিং। 

শ্রীতৈমেদালী বিবাদী কয়েদী শ্রীশ্রীযৃত সরকার বাহাদুর পক্ষে 
খাস আপীলান্ট রামকমার দে হেড ঝনেম্টবল বাদী 

খাস রেম্পত্েল্ট। 

মোঃ--গুরুতর পীড়া 

সেসন আদালতে বিচারে বিবাদীর সশ্রম ৭ বৎসর কয়েদ হওয়ায় তদ্বিরুদ্ধে বিবাদী এই কয়েদী 
খাস আপীল উপস্থিত করিয়াছে । বিবাদী উকিল দেয় নাই, এবং খাস আপীলের- অজুহাতে মুক্তি সম্বন্ধে কোন 
কারণ উল্লেখ করে নাই। স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বাচনিকরূপে জানাইয়াছে, সে অপরাধ করে নাই, এবং গ্রামিকানের 
শন্র তাবশতঃ কেহ তাহার পক্ষে আখ্যা দিবে না, এজন্য সে সাফাই উপস্থিত করিতে পারে নাই। 

বিবাদীর উল্লিখিত উত্তিগ্মান্রের দ্বারা কোন ফল হইতে পারে না। অতএব এ পক্ষগণ নথীস্থ কাগজাত 
বিশেষরূপ আলোচনা ক্রমে বিচার নিষ্পত্তি করিতে প্ররত্ত হইলেন । রামকমার চঙ্গ, কোরপান আলী, আক্রামালী 
প্রভৃতির সাক্ষ্য বাক্যে দেখা যায়, বিবাদী উমেদালী প্রথমতঃ একটি কাঠের মোটা লাঠী দ্বারা মোতফা অভয় 
দাসের ঘাড়ে আঘাত করিয়াছিল; ডাক্তারের জবান বন্দীতে মোতফার ঘাড়ের আঘাত সাংঘাতিক ও তাহা 
মৃত্যুর অবশ্যস্তাবী কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে, সৃতরাং বিবাদী খাস আপীলান্টই যে অভয়চরণ দাসের 
মৃত্যুর প্রধান আসামী তাহা সুন্দররূপে প্রমাণিত ও প্রতিপন্ন হইতেছে । বিবাদীর মুজিদর কোনই হেতু দৃঙ্ট 
হয় না। তাহার প্রতিকলে যে দণ্ডাদেশ হইয়াছে তাহাও অতিরিক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় না। 

সেসন আদালত বিবাদীর প্রতিকলে গুরুতর পীড়ার অভিযোগ প্রকটন করিয়া দণ্ড দিয়াছেন। ঘটনার 
অবস্থায় বিবাদীর প্রতিকলে অপরাধযুক্ত নরহত্যার অভিযোগ স্থাপিত হওয়াই সঙ্গত ছিল, যে যুক্তি অবলম্বনে 
নরহত্যার অভিযোগের পরিবর্তে গুরুতর পীড়ার অভিযোগ স্থাপন করা হইয়াছে, এপক্ষগণ তাহা সঙ্গত মনে 
করেন না। বিবাদী একটি কাঠের মোটা লাঠী দ্বারা প্রহার করিয়াছিল এবং এরাপ সাংঘাতিকভাবে আঘাত 
করিয়াছিল যে মোতাক্ষার শ্রীবাস্থি ভাঙ্গিয়া যায়। এরূপ অস্ত্র দ্বারা এরূপ আঘাত করিলে যে মৃত্যু সংঘটিত 
হইতে পারে, এরূপ জান মনুষ্য মান্রের স্বাভাবিক। বিবাদীর যে সেই জান ছিলনা এসব মনে কুরার কোন 
কারণ নাই। তবে বলা যাইতে পারে যে, গ্ররূপ যচ্ঠি দ্বারা স্থান বিশেষে আঘাত করিলে মৃত্যু না হইতে পারে। 
কিন্ত বিবাদী আঘাত করার সময় কোনরূপ সতকতা অবলম্বন করে নাই। মোতাফা দৌড়িয়া যাওয়ার সময় 
নৃশংসভাবে আঘাত করিয়াছে, আঘাত কোথায় পড়িবে তাহার নিশ্চয়তা ছিল না। সুতরাং যেভাবে আঘাত করিলে 
মৃত্যু না ঘটিতে পারে, তদ্বিষয়ে কোন সতর্কতা অবলঘিত হয় নাই, অতএব এই আঘাতের ফজে মোতাফার 

মৃত্যু হইতেও পারে, বিবাদীর এরাপ জান ছিল, ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। আঘাতের পর মোতাফা ভূমিতে 
পড়িয়া যাওয়ায় বিবাদীর আত্মগ্লানি হওয়া বা তাহার কোনরূপ শুশ্ষা করা লক্ষিত হয় না, বরং ইহার পরও 

৩৯৬ 



আইন, বিচার ও ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি 

সকলে তাহাকে মারিতে ছিল, অবশেষে রাজকমার চঙ্গ সাক্ষীকে দেখিয়া চলিয়া গিয়াছিল। এমতস্থলে বিবাদীর 
বিরুদ্ধে অপরাধযুক্ত নরহত্যার অভিযোগ হওয়াই সঙ্গত। যাহা হউক এতদ্বারা ঘটনার তথ্য নির্ণয়ের 
ব্যাঘাত বা বিবাদীর কোনরূপ অসুবিধা লক্ষিত হয় না, এবং দণ্ডাদেশ সম্বন্ধেও এপক্ষগণ হস্তক্ষেপ করিতে 
ইচ্ছা 'করেন না। অতএব 

আদেশ হইল,-- 

সেসন আদালতের প্রক'্টত গুরুতর পীড়ার অভিযোগের পরিবর্তে বিবাদীর বিরুদ্ধে অপরাধহুক্ত নরহত্যার 
অভিযোগ স্থির করা যায় ও সেসন আদালতের আদিম্ট দণ্ড বহাল থাকে, ইতি। সন ১৩১০ ন্ত্রিং ২৪শে চৈন্র। 

নিদশন--৩৯ 
খাস আপীল আদালত পনগঠন 

মেমো নং ১১ 

[. 16. 19090 811091) 

খাস আপীল আদালত গঠনের এবং কায্যপ্রণালীর সংস্কার করা বাঞ্ছনীয় অতএব 

আদেশ হইল, 

নিশ্নলিখিত বিচারকগণ লইয়া এই আদালত গঠিত হইবে 

১। শ্রীযুভ্তত রাজা মুকৃন্দরাম রায় 
প্রধান বিচারক 

* ২। শ্রীযুত্ত মিঃ বোস 
৩। দেওয়ান শ্রীযুক্ত দুরগাপ্রসাদ ওপ্ত 

সাধারণতঃ উক্ত আদালতের নিগনমিত কায্যপরিচ।লনের ভার মিঃ বসুর প্রতি অপিত থাকিবে । কোন 
প্রচলিত কার্যপ্রণালী পরিবর্তন“করিবার কি নৃতন প্রণালী প্রবর্তন করিবার আবশ্যক হইলে তিনি তাহা প্রধান 
বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিবেন। 

উল্লিখিত তিন জন বিচারক একত্র অধিবেশন করিয়া বিচারকাধ্য সম্পাদন করিবেন। কিন্তু দুই জন 
উপস্থিত থাকিলেও কার্য্য চলিতে পারিবে । বিচারকগণের মধ্যে বিচারে মতভেদ হইলে অধিকাংশের মতই সর্বদা 
প্রবল হইবে । দুই জনের অধিবেশন স্থলে যদি মতভেদ হয় তবে তৃতীয় বিচারকের মত লইয়া অধিকাংশের 
মত স্থির করিতে হইবে। . 

প্রাণদণ্ডাদেশ ব্যতীত উক্ত আদালতের সব্বপ্রকার আদেশ ও নিম্পত্তি চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। প্রাণ- 
দণ্ডাদেশ প্রচলিত রীতি অনুসারে এপক্ষের মঞ্জর হইলে কাধ্যে পরিণত হইবে। 

অবগতি এবং কার্যে পরিণতির জন্য এই আদেশ মন্ত্রী আফিসে প্রেরণ করা যায়। ইতি সন ১৩১১ ভ্রিং 
তারিখ ২৭শে কান্তিক। 
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রাজগী শ্রিপূরার সরকারী বাংলা 

নিদর্শন--8০ ? 

/বিচারাদি কার্ষের নিরপেক্ষতা সাধন উদ্দেশ্যে ম্যাজিন্ট্রেট-মুল্সেফ নিম্মোগ 

করা গেল। ইতি অন্তর প্রস্তাব মঞ্জর 
[ি, 8. 7060 732117701 

২০-২-১৩১২ ন্ত্িং 

বিচার কাধ্যের উৎকর্ষ বিচারকের নিরপেক্ষতার উপর বিশেষরূপে নিভর করে । মোকদ্দমার অনুসন্ধান- 
কারী ও পরিচালনকারী কম্মচারীগণের সহিত বিচারকের কোনও রূপ সম্বন্ধ থাকিলে কথিত নিরপেক্ষতা 
সকল স্থলে সংরক্ষিত হওয়া সম্ভবপর নয়ঃ সৃতরাং এরূপ সম্বন্ধ অবাঞ্ছনীয়। অতএব সম্প্রতি এ রাজ্যের সদর 
বিভাগে বিচারকার্যের নিমিত্ত ম্যাজিষ্টেট মুন্সেফ নামে একজন কার্যকারক এবং রাজস্ব ও অন্যান্য বিষয়ক 
কার্যের নিমিত কালেকটার নামে স্বতন্ত্র একজন কার্যকারক নিযুক্ত থাকিবে। 

দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়বিধ মোকদ্দমার বিচারবার্ধ্য ম্যাজিস্ট্রেট মুন্সেফ কর্তূক সম্পাদিত হইবে। 
প্রয়োজনীয় হইলে তাহার একজন কি দুইজন সহকারী থাকিতে পারিবে । পুলিশ প্রভৃতি মোকর্দমার তদন্তকারী 
ও পরিচালনকারীদিগের উপর এই কার্যকারকগণের কোনও রূপ অধিকার থাকিবে না। 

মঞ্জরীর প্রার্থনায় এই প্রস্তাব শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাতে পেশ হয়, ইতি। 
0). 1. 1085 

1%111019(61 

20.2.12 0.5. 

মেমো নং ৯৩৭ 
২০-১ 

প্রতিলিপি হিসাব বিভাগে পাঠান যায়, ইতি । সন ১৩১২ ভ্ত্রিং ২৭শে জ্যেষ্ঠ 

|. 0 73155/85 

নায়েব দেওয়ান 
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আইন, বিচার ও ব্যবস্থাপক সভা ইত্যার্দি 

নিদর্শন--৪১ 

ঘোষণা ও বিজ্ঞাপন 

২৫ নং সংশিত পনর 
সন ১৩১৩ ন্ত্রিং 

শ্রীলশ্রীযৃত সরকার বাহদুর 
শ্রীদুর্গা সিংহ সুবেদার পিং মৃত জগন্নাথ সিংহ সাং চিড়াকৃচী। 
পং ভিতর কৈলাসহর; দায়িক। 

মোকদ্দমা-- 

পং ভিতর কৈলাসহর মৌজে ভগবান নগর মধ্যে দুর্গা সিংহ সবেদার নামীয় ৩৩ নং তালুকের বর্তমান 
সনের আষাঢ়ের কিস্তের বাকী রাজস্ব দাবি মং ₹৩ পাই। 

উক্ত দাবি আদায় জন্য দায়ীকের নিম্ন তপছিলের লিখিত স্থাবর সম্পত্তি নীলামের দিন ১৩১৩ ন্ত্রিং 
সনের ১০ই ভাদ্র তারিখ বহাসপ' রহস্পতিবার ধার্য্যক্রমে অন্র এস্তাহার দ্বারা সব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে 
যে, নিম্নলিখিত সম্পত্তি যাহাদের খরিদ করার বাসনা থাকে তাহারা এ নিরূপিত তারিখে দিবা ১১ ঘটিকার 
সময় কৈলাসহর আফিসে উপস্থিত হইয়া উচ্চ ডাকে নিলাম খরিদ করে ইতি। সন ১৩১৩ শ্রিপরা তারিখ 
১৫ই শ্রাবণ 

খু. 0. ৯০1 

কালেকটর--কৈলাসহর বিভাগ 

নিদর্শন--৪২ 

তালাকনামার রেজিন্ট্রেশন ফি সম্পর্কে সাকুলার 

রেজিস্ট্রেশন বিভাগ 

১৩১৩ ভ্ত্রিং, তাং ৩০শে শ্রাবণ, সারকূলার নং ১২। 

জানা যায়, তালাকনামার রেজিম্টারীর ফিস্ কোন কোন মহকুমায় দলিল রেজিল্ঠারী বিধির ৬৯ দফা 

অনুসারে ৫ টাকা হারে লওয়া হইয়া থাকে এবং কোন কোন মহকৃমায় তালাকনামায় কাবিন ও মহরানা 
আদায় সম্বন্ধে কোন টাকার উল্লেখ না থাকিলে সেই টাকার পরিমাণ অনুসারে উক্ত বিধির ৬৮ ধারার বিধান- 
মতে ফিস্ গৃহীত হইয়া থাকে। স্ত্রীর উপর স্বামিত্বের দাবি পরিত্যাগ করাই তালাকনামার একমান্তর উদ্দেশ্য। 
মহরানা বা কাবিনের টাকা আদায় করা হইল কি হইল না, প্রসঙ্গক্রমে তালাকনামাতে তাহা লিখিত হইতেও 

পারে। অতএব এররাজ্যের সবর তালাকনামার ফিস্ উল্লিখিত বিধির ৬৯ ধারার বিধানমতে ৫২ টাকা হারে 
গৃহীত হইবে। ইতি 

0). 2. 1085 

মন্ত্রী 
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রাজগী ভ্ত্িপূরার সরকারী বাংলা 

নিদশন--৪৩ 

প্রাণদণ্ড ও যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডিত আসামীগণের আপীল শ্রবণের জন্য বিচারপতি নিয়োগ 

শ্রীহরি 

[ি. 1. 1069 39117081) 

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযৃীত মহারাজ রাধাকিশোর দেববশ্ম মাণিক্য বাহাদুর, 
রাজধানী আগরতলা, ইতি, সন ১৩১৩ ভ্র্রিং, তাং ২৫শে আঙিন। 

নং ৭ 

যেহেতু পাশ্খের লিখিত মোকদ্দমার বিচারে সেসন আদালত কত্তক ১ নং বিবাদীর প্রাণদন্ডের এবং 
২ নং বিবাদীর যাবজ্ভীবন কারাবাসের আদেশ হওয়ায় 

শ্রীত্রীযুত,সরকার বাহাদুর পক্ষে মদনমোহন লস্কর হেড কং বাদী 
১ নং ছৈয়দালী ২ নং গাবরদী বিবাদী 
মোং জানকত বধ 

বিবাদীদ্বয় খাস আপীল দায়ের করিয়াছে এবং বর্তমান শারদীয় অবকাশ উপলক্ষে প্রোক্ত খাস আপীল 
আদালতের জনৈক বিচারপতি স্থানান্তর গমন করায় এবং অপর দুইজন মধ্যে প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত রাজা 
মুকন্দরাম রায় পীঁড়াপ্রযুক্ত কাধ্য করিতে অক্ষম বিধায় এই মোকদ্দমার বিচার কাধ্য সম্বন্ধে সুবন্দোবস্ত করার 
জন্য খাস আপীল আদালত হইতে ইস্তমেজাজ আগত হইয়াছে, অতএব 

আদেশ 

শ্রীযুক্ত উজীর গোপীকৃষ্ণ দেববশমা ও শ্রীযুক্ত মন্ত্রী রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর স্থায়ী বিচারপতি শ্রীযুক্ত: 
দেওয়ান বঙগচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এ, র সহিত একন্র উপবেশনক্রমে উল্লিখিত মোকদ্দমার আপীল রীতিমত শ্রবণ 
ও নথী আলোচনা করিয়া অধিকাংশের মতানুসারে বিচার নিষ্পত্তি করিবে। 

ং 

অবগতি ও আচরণার্থ ইহার প্রতিলিপি সংস্ষ্ট আদালত ও ব্যক্তিগণ নিকট পাঠান যায়। 

নিদরশন--৪8 
অবৈতনিক ম্যাজিন্ট্রেটগণ দ্বারা বেঞ্চ গঠন 

মেমো নং ৬ 

১৩১৪ ভ্রিং, তাং ৩০শে ভাদ্র 

ক্ষুদ্র ক্ষুত্র ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার কার্য সত্বরতার সহিত সম্পাদনার্থ সদরে একটি অবৈতনিক 
ম্যাজিস্ট্রেটের বেঞ্ স্থাপনের জন্য শ্রীশ্রীযূত সাক্ষাতের ১লা শ্রাবণ তারিখের আদেশ দ্বারা পাশের লিখিত ব্যক্তি- 
গণ অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট রাপে নিযুক্ত হইয়াছেন। 
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আইন, বিচার ও ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি 

১। শ্রীযুত মোহনচন্দ্র ঠাকুর 
২। শ্রীযৃত নবকৃষ্ক ঠাকর 
৩। শ্রীযুত মহেন্দ্রচন্দ্র ঠাকুর 
৪1 শ্রীযুত রাধাকুঞ্চ ঠাকুর 
ঠে। শ্রীযুত মলয়চন্দ্র দেববন্্মণ 
৬। শ্রীযৃত অনঙ্গমোহন দেববঙ্্মণ 

২। সদর ম্যাজিস্ট্রেট সহ উল্লিখিত ম্যাজিস্ট্রেটগণের মধ্যে দুইজন উপস্থিত হইলেই বেঞ্চের কার্য 
সম্পন্ন হইতে পারিবে। সদর ম্যাজিস্ট্রেট বেঞ্চের সভাপতি থাকিবেন। সেরেস্তার জাবেতা কার্য সভাপতির 
আদেশানুসারে পরিচালিত হইবে , সভাপতি স্বয়ং অথবা তাঁহার নির্ণয়ানুসারে একজন ম্যাজিস্ট্রেট কর্ত.ক সাক্ষীর 
জবানবন্দী রায় ইত্যাদি লিখিত হইবে । সমস্ত কাগজেই সভাপতির স্বাক্ষর থাকিবে এবং অর্ডীরসিটে ও রায়ে 
উপস্থিত ম্যাজিস্ট্রেটগণ সকলেই স্বাক্ষর করিবেন। বিচার কার্য অধিক সংখ্যক ম্যাজিজ্ট্রেটের মতান্সারে 
সম্পন্ন হইবে । কোন. মোকদ্দমার বিচারকালে বিচারকগণের মধ্যে সম সংখ্যায় মতদ্বৈধ হইলে সভাপতির 
অতিরিক্ত একটি মত দিবার ক্ষমতা থাকিবে । এই অতিরিক্ত মত যে পক্ষে দেওয়া হয়, সেই পক্ষের মতানু- 
সারেই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবে। 

৩। প্রত্যেক মোকদ্দমা যাহাদের নিকট আরম্ভ হয়, তাভাদিগের নিকটই শেষ হওয়া আবশ্যক । 
অনিবার্য কারণবশতঃ কোন মোকদ্দমার বিচার যদি এক অধিবেশনে শেষ না হয়, এবং পরবস্তী কোনও 
অধিবেশনে যে সমস্ত ম্যাজিন্ট্রেট প্রথমে মোকদ্দমা শুনিয়াছিলেন, তাহারা সকলে উপস্থিত হইতে না পারেন, 
তবে তাঁহাদিগের মধ্যে অন্ততঃ একজন উপস্থিত থাকিলেও মোকদ্দমার কার্য চলিতে পারিবে। 

বিচার 

৪। সপ্তাহে দুই দিবস--প্রতি রৃহস্পতিবার ও প্রতি সোমবার, সদর ফৌজদারী আদালতগৃহে উক্ত 
বেঞ্চের অধিবেশন হইবে । সদর ম্যাজিষ্ট্রেট এ বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। 

ঠ৫। সদর ম্যাজিস্ট্রেটের যে ক্ষমতা আছে, তিনি সভাপতি থাকা পধ্যন্ত এই বেঞ্চেরও সেই ক্ষমতা 
থাকিবে । 

৬। আপাততঃ নূতন হাবেলী ও আগরতলা থানার এলাকার মধ্যে যে সমস্ত অধর্তব্য মোকদ্দমা 
উপস্থিত হয়, সদর ম্যাজিম্ট্রেটের সোপদ্দমতে তাহার বিচার এই বেঞ্ে হইবে । সদর ম্যাজিস্ট্রেট আবশ্যক 
বিবেচনা করিলে এই সমস্ত মোকদ্দমার মধ্যে যে কোন মোকদ্দমা বিচারের জন্য নিজ ফাইলে উঠাইয়া লইতে 
পারিবেন, অথবা অন্য কোন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকটে অপণ করিতে পারিবেন । 

৭। বেঞ্চের বিচারকগণের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল আদালতে যথানিররমে আপীল হইতে পারিবে। 

৮। আগামী ১লা আশ্বিন হইতে এই বেঞ্চের কাধ্য আরম্ভ হইবে। 

7). 1. 7085 

মন্ত্রী 
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নিদর্শন--৪৫ 

বিঢারাদালতে আদিবাসীদের ভাষাভিজ্ত বিচারক নিয়োগ 

টি 
১ পি 

্রীশ্রীধৃত সাক্ষাতের আদেশ ৮৪ হত 
ঢু ৫৩ এ 

সেসন এবং আপীল আদালতে পাব্বতীয় প্রজাগণের ভাষাভিজ জনৈক বিচারক থাকিলে ভাল হয়, 
এতজ্জন্য উত্ত আদালতের বর্তমান বিচারক শ্রীযুত মহিমচন্দ্র দত্ত এম, এ, বি, এল্” এর সহিত একযোগে 
কার্য্য করিবার নিমিত্ত সদর মুন্সেফ শ্রীমান্ ব্রজকৃষ্ণ ঠাক্রের প্রতি সেসন এবং আপীলের বিচার কার্য্ের 
ক্ষমতা অর্পণ করা যাইতে পারে। বিচার বিষয়ে উভয়ের মধ্যে মতদ্বৈধ হইলে খাস আপীল আদালতের জনৈক 
বিচারকের মত গ্রহণ পুবর্বক তদনুসারে তাহারা বিচার করিতে পারিবে। এইরূপ বিচারের বিরুদ্ধে যথারীতি 
খাস আপীল হইতে পারিবে; তাহার বিচার খাস আপীল আদালতের পূর্ণ অধিবেশনে সম্পন্ন হওয়া সঙ্গত হইবে৷ 

আফিসের জাবেদা কাধ্যাদি উভয়ের মধ্যে যে কোন বিচারকের স্বাক্ষরে পরিচালিত হইতে পারিবে, 
ইতি। ১২ই পৌষ, ১৩১৪ ভ্রিং। 

শ্রীগোপীকষ্ণ দেব 10. 2. 1985 
উজীর অন্ত্রী 

12.9.14. 

নিদশন--৪৬ 
ধ্যবস্থাপক সভার সদস্য নিবাচন 

করা যায়। 
চু. 2. 118171152 

শ্রীশ্রীযুত সাক্ষা দেশ ্ 52 প্র 

প্রস্তাব মঞ্জর ২৮-৯-১৪, 

শ্রীত্রীযুক্ত সাক্ষাতের বিগত ১৩১২ ভ্ত্রিং সনের ১৬ই আশ্বিন তারিখের ১০ সংখ্যক রোবকারীর মশ্মা- 
নুসারে আগরতলা ব্যবস্থাপক সভার জন্য পূনরায় সদস্য নিব্বাচন করা আবশ্যক । অতএব উক্ত সভার কার্য্যের 
নিমিত্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে সদস্যরূপে নিব্বানন করা গেল ঃ-- 

সরকারী সদস্যগণের নাম। বেসরকারী সদস্যগণের নাম। 
মিঃ এইচ, সি, বস। শ্রীশ্রীলযুতকুমার মহেন্দ্রচন্দ্র দেববম্মণ। 
শ্রীযুক্তবাব্ বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচায্য, বি, এ। ৮৮ ৯৮ * সুরেন্দ্রচন্দ্র দেববঙর্মণ। 
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সরকারী সদস্যগণের নাম বেসরকারী সদস্যগণের নাম 
শ্রীযৃক্ত সারদাচরণ দেববশ্মণ। শ্রীযুৃতবাব নবকমার সেন । 
শ্রীযুক্তবাবু কৈলাসচন্দ্র বিশ্বাস। ৮.» রজনীকান্ত চৌধুরী । 
৮» পূর্ণচন্দ্র রায়, এম, এ, । ». % মুন্সী আবদুল গফ্ফার | 
৮». ৯». বিপ্রচরণ নন্দী। 
৮» মহিমচন্দ্র দত্ত, এম্, এ, বি,এল। 
» ৯৪ মোহিনীমোহন গুপ্ত, বি, এ, | 

প্রতি বর্ষের শারদীয় পূজার বন্ধাবসানের পর উল্লিখিত সভার সদস্য নিব্বাচিত হইয়া থাকে । বৎসরের 
প্রথম তারিখ হইতে সদস্যগণের কার্যকাল গণনা করা সুবিধাজনক । চলিত বর্ষ অতীত হওয়ার অধিক সময় 
বাকী নাই। এমতাবস্থায় উপরের লিখিত সদস্যগণের কার্যকাল আগামী শারদীয় পুজার বন্ধের সহিত শেষ 
হইয়া আগামী বর্ষের চৈন্রমাস পর্যন্ত স্থিরতর থাকা সঙ্গত মনে করি। অন্যন্য বিষয়ে ১৩১২ ভ্রিং সনের 
প্রাগুক্ত রোবকারী পৃরর্বৎ বলবৎ থাকিতে পারে। 

মঞ্জুরীর প্রার্থনায় শ্রীশ্রীযূত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর সাক্ষাতে পেশ হয়, ইতি। সন ১৩১৪ স্রিং, 
তারিখ ১২ই পৌষ । 

(0. %. 1085 শ্রীগোপীকষ্ণ দেব 
মন্ত্রী 

12.9.14. 

নিদশশন-৪৭ 
কসীদ নিয়ামক বিধি 

স্বাধীন ভ্রিপুরা রাজ্যের কুসীদ নিয়ামক বিধি 
১৩১৩ ন্রিপুরার ২ আইন 

(এই আইন শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর ১৩১৪ ভ্্িপুরার ১৮ই পৌষ মঙ্জর করিয়াছেন) 

১। এই বিধি স্বাধীন রাজ্যের “কৃসীদ নিয়ামক বিধি” নামে অভিহিত হইবে এবং শ্রীত্রীযুত মহারাজা 
মাণিক্য বাহাদুরের মঞ্জরীর পর স্টেট গেজেটে প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে এ রাজ্যের সব্বত্র প্রবল গণ্য 
হইবে। 

২। রোক্কা, তমঃসুক, রেহামী তমঃসুক ও হ্যাগডনোট শব্দের প্রচলিত যে অর্থ আছে, এই আইনে এ 
সকল শব্দ সেই অর্থে ব্যবহাত হইবে। 

৩। রোক্ধকা, হ্যাণডনোট, খাতা ও দত্ত কজ্জের মিয়াদ, ওয়াদার তারিখ হইতে এবং ওয়াদা না থাকিলে 
খণদানের তারিখ হইতে ৩ বৎসরকাল গণ্য হইবে। 

৪। রোক্কা, হ্যানোট, তমঃস্ক ও রেহামী তমঃসুক মূলে বা অন্য কোন প্রকারের কঙ্জ টাকার জন্য 
নালিশ হইলে আদালত দলিলের আসল টাকার পরিমাণের অতিরিক্ত সুদ ডিক্রী দিবেক না। 

, ৫1 ৪ দফার সুদের পরিমাণ স্থির করিবার সময় মিয়াদ মধ্যে পৃবর্ব আদায়ী সুদ গণনা করিতে 
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হইবে। দৃষ্টান্ত, ১০০২ একশত টাকা আসল। মিয়াদ মধ্যে ৫০২ টাকা সুদ বাবদ আদায় হইয়াছে। একাপ 
স্থলে আদালত কোন অবস্থাতেই ৫০ টাকার অতিরিক্ত সুদ ডিক্রী দিবেক না। 

৬। সুদের হার অত্যধিক হইলে অবস্থাভেদে আদালত লঘু হারে সুদের ডিক্রী দিতে পারিবেক। 

শ্রীআনন্দকিশোর বন্ধন, 

সেক্রেটারী । 

মিয়াদ বিষয়ক আইনের ভ্রম সংশোধন 

১৩১৪ ত্রিপুরার চৈত্র মাসের গেজেটে প্রচারিত মিয়াদ বিষয়ক আইনে ১৩১৪ ভ্রিপুরাব্দের ২ আইনে) 
নিশ্নলিখিতরাপ ছাপার ভুল থাকায় এতদ্বারা তাহা সংশোধন করা যায়। 

১। উক্ত আইনের ১২ ধারার ১ম পংক্তিতে “খরিদ্দার” শব্দের পরিবতে “খরিচ্দার” হইবে । 

২। ১৬ ধারার শেষ পংক্তিতে “স্বাক্ষীর ” শব্দ স্থলে “সাক্ষীর” হইবে। 

৩। তফশীলের ২য় খণ্ডে ৩০ দফার খে) প্রকরণে, “নির্ধারিত থাকে” স্থলে “নির্ধারিত না থাকে” 
পড়িতে হইবে। 

৪। তফশীলের পর্থ খণ্ডে ৭১ দফার ৩য় কলমে “ন্বত্বরহিত” স্থলে “সম্বন্ধ রহিত” পাঠ করিতে হইবে। 

৫1 ওয় ভাগের ১১০ দফার ওয় কলমে “নীলামের তারিখাবধি” স্থলে “বেদখল হওয়ার তারিখাবধি” 
হইবে। 

শ্রীআনন্দকিশোর বদ্ধন, 
সেক্রেটারী, ব্যবস্থাপক সভা । 

৩১-১-১৫ ভ্রিং। 

নিদশন--৪৮ 
প্রধান বিচারপতি নিয়োগ 

চু, 7. 7৬1210158 

মেমো নং ১২ 

শ্রীধৃক্ত রাধামোহন ঠাকুরকে খাস আপীল আদালতের ভ্তপূব্ব বিচারক শ্রীযুক্ত মিঃ এইছ, সি, বসুর 
স্থলে নিয়োগ করা হইয়াছিল, তৎস্থলে সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু হরিপ্রসাদ দাস বি.এ, বি,এল নিযুক্ত হওয়ায় 
শ্রীযুক্ত রাধামোহন ঠাকুর উক্ত আদালতের অন্যতম বিচারকরূপে কার্য করিবে। 

অবগতি এবং কার্যে পরিণতির জন্য এই আদেশ মন্ত্রী আফিসে প্রেরিত হয়। ইতি সন ১৩১৫ শ্রিং 
তাং ২৪শে ভাদ্র। | 
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নিদর্শন--৪৯ 

স্থাধীন ভ্রিপুরা 

আদালত গঠন সম্বন্ধীয় 

৯, 00. £0% , 

[১1521099016 , 

১৩১৮ ভ্রিপূরাব্দের ১ আইন 
চু, 1. 171910118 এই প্রস্তাব ও এতৎসহ গ্রথিত পাগুলিপি মঞ্জর করা যায়, ইতি। সন ১৩১৮ ভ্ত্রিপুরা তাং ১০ই আষাত 

প্রস্তাব 

এ রাজ্যের প্রজাগণ সাধারণতঃ নিঃস্ব এবং সরলভাবাপন্ন, মোকদ্দম(প্রিয় নহে; এমতাবস্থায় এক মোকদ্দমায় 
বহুবার বিচারের বিধান প্রচলিত থাকায়, অনেক স্থলে আপীলদ্বারা তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপন্ন হইতে দেখা 
গিয়াছে। এই বিষয় আলোচনা করিয়া প্রজাসাধারণের ক্ষতি নিবারণ এবং বিচার কার্যের সৌকত্যার্থে শ্রীশ্রীযৃত 
সাক্ষাতের ১৩১৬ ভ্ত্িং ১৫ই পৌষ তারিখের রোবকারী প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু তদ্দারাও সম)করাপে উদ্দেশ্য 
সংসাধিত হইতেছে না। 

বর্তমান সময়ে এরাজ্যের নিশন আদালতসমূহে সুশিক্ষিত বিচারক নিযুক্ত আছে। অবস্থা বিবেচনায় 
আপীল আদালতের সংখ্যা হ্রাস ও আপীলের বিচার সম্বন্ধে অধিকতর সৃব্যবস্থা করিয়া অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে 
এবং অল্প সময়ে প্রজাগণের সুবিচার পাইবার বিধান করা সঙ্গত। এই উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীযূত সাক্ষাতের বর্তমান 
মাসের ১৩ই তারিখের আদেশান্সারে উল্লিখিত রোবকারী সংশোধনক্রমে আদালত গঠন ও আদালতের বিচারা- 
ধিকার সম্বন্ধীয় আইনের পাশুলিপি এতৎসহ উপস্থিত করা হইল। ইহা শ্রীশ্রীযৃত সাক্ষাতের মঞ্জর হইলে 
“১৩১৮ ভ্রিপরাব্দের ১ আইন” উল্লেখে প্রচারিত হইতে পারে। 

* ২৬ সু প্রার্থনায় শ্রীশ্রীধূত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর সাক্ষাৎ পেশ হয়, ইতি। সন ১৩১৮ স্তিং, তাং 
২২শে | 

চু. 1. 17085 

মন্ত্রী 

স্বাধীন ত্রিপুরা 
আদালত গঠন সম্বন্ধীয় 

১৩১৮ ভ্রিপূরাব্দের ১ আইন 

যেহেতু প্রজাসাধারণের অবস্থানূসারে বিচার কার্য্ের সৌকক্যার্থ বিগত ১৩১৬ ভ্ত্রং সনের ১৫ই পৌষের 
আদালত সম্হের গঠন ও কার্য্য সম্বন্ধীয় রোবকারী সংশোধন করা আবশ্যক, সেমতে তাহা সংশোধন করিয়া 
এই আইন প্রণয়ন করা গেল। স্টেট গেজেটে প্রচারের তারিখ হইতে উক্ত রোবকারী রহিত হইয়া এই আইন 
কার্যে পরিণত হইবে ।* 

বিচার আদালতসমূহের শ্রেণী বিভাগ : 

৬৫। এ রাজ্যের বিচার আদালতসমূহ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত থাকিবে, যথা ৮- 
(১) খাস আদালত। 
0) নিম্ন আদালত। 

*এই আইন ১৩১৮ শত্রিং ২০শে আষাঢ় তারিখে ষ্টেট গেজেটের বিশেষ সংখ্যায় প্রচারিত হইয়াছে। 
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রাজগী ব্রিপূরার সরকারী বাংলা 

নিম্ন আদালতের শ্রেণী বিভাগ : 

/হ। নিশন আদালতসমূহ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত থাকিবে, যথা ৮- 
কে) প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট ও মুন্সেফের আদালত । 
খে) দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিম্ট্রেটে ও মুন্সেফের আদালত । 
গে) তৃতীয় শ্রেণীর মাজিম্ট্রেট ও মুন্সেফের আদালত 

মাজিস্ট্রেট ও মুন্সেফগণের বিচারাধিকার ও ক্ষমতার কথা : 

৩। কে) প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটে ও মুন্সেফ, ফৌজদারীতে অনধিক দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড 
ও অনধিক ১,০০০. এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড এবং রাজমন্ত্রী কর্তক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে, বেন্রাঘাত 
দণ্ডের আদেশ করিতে পারিবে । এবং দেওয়ানীতে অনধিক ১,০০০ এক হাজার টাকা পধ্যন্ত তায়দাদের 
মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিবে। 

খে) দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিম্ট্রেটে ও মুন্সেফ, ফৌজদারীতে অনধিক ছয় মাস কারাদণ্ড ও অনধিক 
২০০ দুই শত টাকা পর্য্যন্ত অথ দণ্ডাদেশ করিতে পারিবে । এবং দেওয়ানীতে অনধিক ৫০০২ পাঁচ শত টাকা 
পর্য্যন্ত তায়দাদের মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিবে। 

গে) তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট ও মুন্সেফ, ফৌজদারীতে অনধিক এক মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড ও অনধিক 
৫০২ পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত অথ" দণ্ডাদেশ করিতে পারিবে । এবং দেওয়ানীতে অনধিক ২০০ দুই শত টাকা 
পর্য্যন্ত তায়দাদের মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিবে। 

যে প্রকারের মোকদ্দমা যে আদালতে রুজু ও অপিত হইবে : 

৪। কে) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটে ও মুন্সেফের আদালতে সংসৃষ্ট বিভাগের সর্বপ্রকার 
ফৌজদারী মোকদ্দমা এবং এই আইনের বিধানানৃযায়ী বিচারযোগ্য তায়দাদের দেওয়ানী মোকদ্দমা রুজু হইবে। 
কোন দেওয়ানী মোকদ্দমার তায়দাদ বিচারকের ক্ষমতা অতিরিক্ত হইলে, অথচ ১,০০০ টাকার উদ্ধ না হইলে, 
সেই মোকদ্দমা সব্র্বাপেক্ষা নিকটবর্তী প্রথম শ্রেণীর মাজিম্ট্রেট ও মুন্সেফের আদালতে অথবা সদর মাজিষ্ট্রেট 
ও মুন্সেফের আদালতে রুজু করিতে হইবে। 

খে) নালিশ অনুসারে অথবা বিচারানুষ্ঠানের কার্যকালে যদি কোন ফৌজদারী মোকদ্দমার আসামী, 
সংস্ষ্ট আদালতের দণুক্ষমতার অধিক দণ্ড পাইবার যোগ্য, অথচ মোকদ্দমা সেসনের বিচার্য্য নহে বলিয়া 
প্রতীত হয়, তবে সেই মোকদ্দমা বিচার জন্য সব্বাপেক্ষা নিকটবর্তী প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটে ও মুন্সেফের 
আদালতে অথবা সদর মাজিম্ট্রেট ও মূুল্সেফের আদালতে অর্পণ করিতে হইবে। 

মোকদ্দমা সেসনে অপণ করিবার ক্ষমতার কথা: 

৫ প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট সেসনের বিচারযোগ্য মোকদ্দমার যাবতীয় আনুষ্ঠানিক 
কার্য্য করিয়া বিচার জন্য তাহা সেসনে অর্পণ করিবে। 

অর্পণমতে মোকদ্দমার বিচার করিবার কথা : 

৬। কোন বিভাগে একাধিক মাজিস্ট্রেটে ও মুন্সেফ থাকিলে, সেই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাজ্যিস্ট্রট ও 
মুন্সেফের অপ্ুণমতে অন্য মাজিস্ট্রেট ও মুন্সেফ দেওয়ানী এবং ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করিবে। 

মাজিম্ট্রেটগণের বিচার ক্ষমতার কথা: 

৭। এই আইনের প্রথম .তফশীলের লিখিত অপরাধসমূহ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ও তৃতীয় 
তফশীলের লিখিত অপরাধসমূহ তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের বিচার্ষ্য। 

৪০৬ 



আইন, বিচার ও ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি 

সরাসরি বিচারের ক্ষমতার কথা : 

৮। রাজমন্ত্রী কর্তক বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে, প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফগণ নিশ্নাক্ত 
প্রকারের মোকদ্দমা সরাসরিভাবে নিষ্পত্তি করিতে পারিবে । এইরূপ নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারিবে না। 

কে) অনধিক ২৫২ পঁচিশ টাকা তায়দাদের সব্বপ্রকার টাকার ও অস্থাবর দ্রব্য পাইবার মোকদ্দমা। 
খে) এই আইনের দ্বিতীয় তফশীলের লিখিত ফৌজদারী মোকদ্দমা। 

সরসরা বিচারের দণ্ডের কথা : 

৯। উপরের লিখিত ৮ ধারার বিধানানুযায়ী ফৌজদারী মোকদ্দমার সরাসরি বিচারে ৭ সাত দিবসের 
অধিককালের কারাদণ্ড অথবা ১০২ টাকার অধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে না। এই বিধান যখন যে আদালতে 
প্রযোজ্য হয়, সেই সময়ের জন্য এ আদালতে চিটের বিধান স্থগিদ থাকিবে । 

সরাসরিভাবে বিচার আরব্ধ হইলেও মোকদ্দমার অবস্থানুসারে জাবেতাভাবে তাহার বিচার করিবার কথা : 

১০। উপরোক্ত ৮ ধারার বিধানমতে কোন মোকদ্দমার সরাসরিভাবে বিচার আরব্ধ হইলে পর এ 
মোকদ্দমার অবস্থানুসারে সরাসরিমতে বিচার হওয়া সঙ্গত নয় বলিয়া আদালতের বোধ হইলে, যে যে সাক্ষীর 
জমানবন্দী হইয়াছে তাহাদিগকে পূনরায় তলব দিয়া জাবেতারূপে এ মোকদ্দমার বিচার করিতে হইবে। 

বিচারক নিয়োগ ও ক্ষমতা অর্পণের কথা : 

১১। নিন আদালতসমূহের বিচারকগণের নিয়োগ ও ক্ষমতা অর্পণ রাজমন্ত্রী কর্ত.ক হইবে। 

এক বিভাগের মোকদ্দমার বিচার অন্য বিভাগে হইবার কথা : 

১২। রব্রাজমন্ত্রী সময় সময় কোন এক বিভাগের কোন শ্রেণীর ফৌজদারী কি দেওয়ানী মোকদ্দমা 
ষ্টেট গেজেটে বিক্তাপন দ্বারা এবং কোন বিশেষ ফৌজদারী কি দেওয়ানী মোকদ্দমা লিখিত আদেশ দ্বারা, 
অন্য বিভাগের মাজিস্ট্রেটে ও মুন্সেফের আদালতে বিচার জন্য নির্দেশ কি অর্পণ করিতে পারিবেন। এইরূপ 
আদেশ প্রচারিত হইলে উপরোক্ত ৪র্থ ধারার কোন কথা দ্বারা তাহার কোনরূপ অন্যথা হইবে না। 

খাস আদালতের অন্রস্থান : 

১৩। প্রথম শ্রেণীর আদালত অর্থাৎ খাস আদালত কেবল রাজধানীতেই প্রতিষ্ঠিত থাকিবে । 

খাস আদালতের গঠন : 

১৪। খাস আদালতে আপাততঃ ৬ জন বিচারক থাকিবে। আবশ্যকমত সময় সময় শ্রীশ্রীযূতের 
আদেশানুসারে _গ্রই সংখ্যার ন্যন্নাধক হইতে পারিবে। বিচারকগণের নিয়োগ এবং অবসরও শ্রীশ্রীযৃত কর্ত্ক 
হইবে। টা তর 
শর 

খাস আদালতের জাবেতা কার্যাদি পরিচালনের কথা : 

১৫। খাস আদালতের আফিস সংক্রান্ত কার্যযভার শ্রীশ্রীযুতের নিব্বাচিত জনৈক বিচারকের প্রতি ন্যস্ত 
থাকিবে । আদালতের শীল মোহর) তাঁহার জিম্বায় থাকিবে । সেরেস্তা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যযও তাঁহার তত্বাবধানে 
পরিচালিত হইবে। তাঁহার স্বাক্ষরে পরওয়ানা ও বিধিপন্ত্রাদি কাগজাত প্রচারিত হইবে। বিচারকগণের পূর্ণা- 
ধিবেশন, বিশেষ অধিবেশন অথবা এক সময়ে একাধিক অধিবেশনের আবশ্যক হইলে, তাহার গঠন এবং 
সময় নির্ঘারণ ও সংসৃষ্ট বিচারকগণকে নোটিশ দেওয়া প্রভৃতি জাবেতা সমস্ত কার্য তিনি করিবেন। 

৪০৭ 



রাজগী ভ্র্রিপুরার সরকারী বাংলা 

খাস আদালতের বিভাগের কথা : 

১৬। খাস আদালত দুই ভাগে বিভক্ত থাকিবে, আদিম বিভাগ ও আপীল বিভাগ। ০ 18094 

আদিম বিভাগের বিচারাধিকার ও ক্ষমতা কথা : 

১৭। আদিম বিভাগে শ্রীশ্রীধৃত কর্তক নিব্বাচিত একজন বিচারক দ্বারা নিশনলিখিত কার্যসকল হইবে। 
কে) ফৌজদারীতে-সেসনের মোকদ্দমার বিচার করা। 
খে) দেওয়ানীতে--১,০০০ টাকার উর্দ তায়দাদের মোকদ্দমার বিচার করা। 
গে) উইলের প্রবেট, এডমিনিস্ট্রেশন লেটার, উত্তরাধিকারত্ব, বিকৃতমনা ও অলিয়ত্বের সাটি ফিকেট 

প্রদান করা ইত্যাদি কার্য্য। 

১৮। বাঙ্গালাভাষানভিক্ত কোন পাবর্বত্য প্রজা বিচারার্থ আদিম বিভাগে উপস্থিতি হইলে বা অন্য কোন 
কারণবশতঃ আদিম বিভাগের বিচারক যদি আর কোন বিচারকের সাহায্য গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করেন, 
তবে তিনি আফিসের ভারপ্রাপ্ত বিচারকের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহা লইতে পারিবেন। এরাপ স্কলে উভয় 
বিচারক একযোগে বিচারকার্য করিলে তাঁহার রায়ের বিরুদ্ধে আপীল বিভাগে আপ্পীল হইতে পারিবে । কিন্ত 
সেসনের বিচারে ১ মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ডাদেশ অথবা ৫০২ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে কোন আপীল 
হইতে পারিবে না। 

১৯। আদিম বিভাগের বিচারক ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারে আইনতঃ যে কোন দণ্ডাদেশ করিতে 
পারিবেন। কাহারও প্রাণদন্ডের আদেশ হইলে মোকদ্দমার নহীসহ রায় আপীল বিভাগে প্রেরণ করিতে হইবে। 
আপীল বিভাগের আলোচনায় প্রাণদণ্ডের আদেশ স্থিরতর থাকিবার যোগ্য হইলে তাহা মঞ্জরীর জন্য শ্রীশ্রীযুত 
সাক্ষাৎ প্রেরিত হইবে । শ্রীশ্রীযুতের মঞ্জরী ব্যতীত কাহারও প্রাণদণ্ডের আদেশ কার্যে পরিণত হইতে পারিবে না। 

আপীল বিভাগের বিচারাধিকার ও ক্ষমতার কথা : 

২০। খাস আদালতের আপীল বিভাগের কার্য »- 
কে) আদিম বিভাগের নিজ্পন্ন মোকদ্দমাসমহের আপীল শ্রীশ্রীযুৃতের নিবর্বাচিত টি বিচারক, 

আদিম বিভাগের বিচারক ব্যতীত অপর একজন বিচারকের সহিত একযোগে শ্রবণ ও বিচার 
করিবেন। ইহাদের বিচার চূড়ান্ত গণ্য হইবে। মতদ্বৈধস্থলে ইহারা অন্য একজন বিচারকের 
সহিত একযোগে পূনরায় সেই আপীল শ্রবণ করিবেন । তাহাতে অধিক সংখ্যকের যে মত হয়, 
তাহাই প্রবল এবং পূর্ণাধিবেশনের নিম্পত্তিগণ্যে চূড়ান্ত হইবে। ৪ 

খে) অন্যান্য সমস্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের নিষ্পন্ন আপীলযোগ্য মোকদ্দমার আপীল 
শ্রীশ্রীযুতের নিব্বাচিত উপরোক্ত বিচারক, আদিম বিভাগের বিচারকের সহিত একযোগে শ্রবণ 
ও বিচার করিবেন। ই হাদিগের নিষ্পত্তি চুড়ান্তগণ্য হইবে। মতদ্বৈধস্থলে ইহারা পৃব্র্বোকিলখিত- 
মতে অন্য এক বিচারকের সহিত একযোগে পুনরায় সেই আপীল শ্রবণ করিবেন, তাহাতে 
অধিক সংখ্যকের যে মত হয়, তাহাই প্রবল ও পূর্ণাধিবেশনের নিম্পত্তিগণ্যে চূড়ান্ত হইবে। 
আদিম বিভাগের বিচারক সেই বিভাগের বিচারকাধ্যে নিযুক্ত থাকাকালে উপরের লিখিত বিচারক 
অন্য একজন বিচারকের সহিত একযোগে কার্য করিবেন। কিন্তু যে বিচারকের নিম্পত্ির 
বিরুদ্ধে আপীল শুনিতে হইবে তাহা দেই বিচারক শুনিবেন না, তৎপরিবর্তে অন্য একজন 
বিচারক শুনিবেন। 

৯ কি 

গে) দ্বিতীয় শ্রেণীর আদালতসমূহের মোকদ্দমা সংক্রান্ত আইনতঃ মোশন ও এস্তমেজাজ সম্বন্ধীয় 
আদেশ প্রদান করা। 

(ঘ) অধস্থ এক আদালতের যে কোন মোকদ্দমা সঙ্গত কারণে অধস্থ অপর আদালতে কিছ্বা খাস 
আদালতের আদিম বিভাগে উঠাইয়া দেওয়ার আদেশ প্রদান করা। 

৪০৮ 



আইন, বিচার ও ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি 

ড) দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ নিশ্ন আদালতসম্হের কার্য পর্যবেক্ষণ ও তদুদ্দেশ্যে উক্ত আদালত 
সমূহ পরিদর্শন এবং তাহাদিগ হইতে সাময়িক রিটার্ন ইত্যাদি গ্রহণ করা। 

চে) নিজ ও অধীনস্থ আদালতসমূহের কাধ্য পরিচালন সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী প্রণয়ন, ব্যবহার্য 
রেজিষ্টারী ও অন্যান্য ফরমাদি নির্ধারণ এবং আহাকামজারির তলবানা ও ফিস্ ইত্যাদি 
খরচের হার ধার্য ও তাহার পরিবর্তন করা। 

ছে) পব্বাদি উপলক্ষে বিচার আদালতসমূহের বাষিক নিদ্ধারিত বন্ধের লিম্ট প্রস্তুত ও প্রচার করা। 

(জ) উকিল নিয়োগ ও অবসর এবং তাহাদের সনদ প্রদান ও পরিবর্তন করা। এবং তৎসন্ধন্ধে 
সময় সময় নিয়মাবলী প্রচার করা। 

নোট :--০১) “চ” ও “জ” প্রকরণের বিধানমতে কোনও নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে হইলে, আফিসের 
ভারপ্রাপ্ত বিচারক ও আদিম বিভাগের বিচারক অন্য একজন বিচারকের সহিত একযোগে 
তৎসম্বন্ধীয় কার্য্য করিবেন। 

(২) “চ” প্রকরণ অনৃসারে তলবানা ও ফিস্ ইত্যাদির হায় পরিবর্তন করার আবশ্যক হইলে, 
তাহা রাজমন্ত্রীর সহিত পরামর্শক্রমে করিতে হইবে। 

পর্ণাধিবেশনের কথা : 

২১। বিচাধ্যবিষয়ের ওরুতা অনুসারে কোন মোকদ্দমা বিচারের জন্য পূর্ণাধিবেশনে অর্পণ করা আবশ্যক 
বলিয়া খণ্ডাধিবেশনের বিচারকগণ অথবা তন্মধ্যে কোন একজন বিচারক মনে করিলে, তৎসম্ন্ধে মন্তব্য লিপি 
করিয়া পূর্ণাধিবেশনে অর্পণ করিতে পারিবেন । অন্ততঃ তিনজন বিচারক বসিলেই পর্ণাধিবেশন হইবে । মোকদ্দমার 
অবস্থানুসারে প্রর্ণাধিবেশনে পাঁচ জন বিচারক বসিতে পারবেন। পূর্ণাধিবেশনে সব্বদাই অধিক সংখ্যকের মত 
প্রবল গণ্য হইবে এবং তাহাই চূড়ান্ত হইবে। 2 
বিচারকদিগকে আহবান করিবার কথা : 

২২। দুইজন অতিরিক্ত বিচারকের উপস্থিতি আবশ্যক হইলে আফিসের ভারপ্রাপ্ত বিচারক পন্রদ্ধারা 
প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারকদিগকে আহ্বান করিবেন। একজনকে একাধিকবার আহান না করিয়া, পর্যযায়- 
ক্রমে সকলকেই আহান করিতে হইবে। 

২৩। এই আইনের বিধান কার্যে পরিণত হইবার তারিখ হইতে বর্তমান সবজজ আদালত এবং 
এ এ আস, সপ 

আপীল ও সেসন আদালত. এবালিশ এবং খাস আপ্সীল আদালতের বর্তমান গঠন রহিত হইবে। বর্তমান 
আপীল ও সেসন আদালতের মলতবি সমস্ত মোকদ্দমা ও বর্তমান সবজজ আদালতের ১,০০০ হাজার টাকার 
উদ্ধ তায়দাদের দেওয়ানী মোকদ্দমা খাস আদালতে উঠাইয়া আনিতে হইবে । এ সকল মোকদ্দমা এবং খাস 
আদালতে যে সকল আপীল, মোশন ও এস্তমেজাজ দায়ের থাকিবে, তাহা এই আইনের দ্বারা গঠিত খাস 
আদালতের বিচার্য্য এবং তথায় দাখিল গণ্য হইয়া উক্ত আদালত কর্তক মীমাংসিত হইবে। 

মফঃস্বলে যাইয়া বিচার ও তদন্তের কথা: 

২৪। খাস আদালত ভিন্ন অন্য সকল শ্রেণীর আদালতের বিচারকগণ আবশ্যক বোধ করিলে পক্ষ ও 
সাক্ষীগণের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে কোন মোকদ্দমার তদন্ত কি বিচার মফঃস্থলে কি ঘটনাস্তানে যাইয়া 
সম্পমম করিতে পারিবেন। ূ 

২৫। রাজমন্ত্রী সময় সময় ষ্টেট গেজেটে বিজাপন দিয়া, এই আইনের ১ম, ২য় ও ওয় তফশীলের 
কোন শ্রেণীর অপরাধ বা.কোন বিশেষ অপরাধ-ভুক্ত করিয়া কিন্বা তদ্দপ কোন অপরাধ বাদ দিয়া তফশশীলের 
পরিবর্তন করিতে পারিবেন। 
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+/২৬। 
পারিবেন । 

২৭। 

রাজগী শ্ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 

এই আইন অনুসারে কার্যপরিচালন জন্য খাস আদালত সময় সময় নিয়ম প্রণয়ন করিতে 
উক্ত নিয়মাবলী রাজমস্ত্রীর অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক হইবে। 

সাধারণতঃ খাস আদালতের প্রতি শ্রীশ্রীযৃতের আদেশাদি এবং শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাতে প্রেরিত খাস 
আদালতের রিপোর্ট ও অন্যান্য কাগজাদি রাজমন্ত্রীর যোগ প্রেরিত হইবে। এবং আবশ্যকীয় স্থানে রাজমন্ত্র 
খাস আদালত হইতে সাময়িক রিটার্ন অথবা নথী কি কাগজ আনাইতে পারিবেন। 
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প্রথম তফসিল 

বেআইনমত-জনতাতে মিলিত হওন। 
প্রাণনাশক কোন অস্ত্র লইয়া বেআইনমত জনতার সহিত, মিলিত হওন। 
বেআইনমত-জনতার লোকদিগকে পৃথক হইয়া যাইবার আজ্ঞা হইয়াছে জানিয়া সেই জনতার 
সহিত মিলিত হওন বা তল্মধ্যে থাকন। 
হাঙ্গামাকরণ। 

পাঁচ বা তদধিক লোকের জনতাকে পৃথক হইয়া যাইবার আক্তা হইলে পর জানিয়া শুনিয়া 
সেই জনতায় মিলিত হওন বা থাকন। 
হাঙ্গামা করিবার অভিপ্রায়ে অকারণে রাগ জল্মাওন। 
হাঙ্গামা প্রভৃতির সম্বাদ ভূমির স্বামীর বা দখলীকারের না দেওন। 
দাঙ্গাকরণ। 
কোন ব্যক্তির আপনাকে রাজকীয় কাধ্যকারক বলিয়া দেখাওন। 
প্রতারণাভাবে রাজকীয় কার্যকারকের পোষাক বা চিহ পরিধান বা ধারণ। 
রাজকীয় কার্যকারকের স্থানে সমন কি অন্য পরওয়ানা না পাইবার জন্য পলায়ন করণ। 
কোন সমন বা নোটিশ দেওয়া কি লটকাইয়া দেওয়া নিবারণকরণ কিম্বা লটকাইয়া দেওয়া 
গেলে তাহা উঠাইয়া দেওন কি ঘোষণা নিবারণকরণ। 
স্থানবিশেষে স্বয়ং কি মোস্তরের দ্বারা উপস্থিত হইবার আইনমত আড্তা অমান্যকরণ কিম্বা অনুমতি 
না পাইয়া চলিয়া যাওন। 
আইনমতে রাজকীয় কার্যকারকের নিকটে দলিল উপস্থিত কি অর্পণ করিতে বদ্ধ হইয়া উপাস্থত 
করিতে ইচ্ছাপূবর্বক ন্ুটিকরণ। 
রাজকীয় কার্যকারকের নিকট নোটিশ বা সংবাদ দিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া তাহা দেওনে 
ইচ্ছাপ্ূব্বক ভ্তরটিকরণ। 
রাজকীয় কার্যকারককে জানিয়া মিথ্যা সংবাদ দেওন। 
রাজকীয় কার্যকারক নিয়মিতরূপে শপথ করিতে আক্তা করিলে শপথ করিতে অঙ্গীকারকরণ। 
সত্য কহিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্থীকারকরণ। 
রাজকীয় কার্যকারকের নিকটে যে কথার বর্ণনা করা যায় তাহা স্বাক্ষর করিতে আইনমতে 
আকা পাইলেও অস্বীকারকরণ। 
রাজকীয় কার্যকারক আইনসিদ্ধ ক্ষমতাতে সম্পত্তি লইতে গেলে বলপব্বক তাহার বাধা দেওন। 
রাজকীয় কার্্যকারকের ক্ষমতাক্রমে যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবার জন্য প্রকাশ হয় তাহার বিক্রয়ের 
বাধা দেওন। 
আইনসিদ্ধ ক্ষমতাক্রমে সম্পত্তির নীলাম। 
রাজকীয় কার্যকারকের স্বীয় পদের কম্ম্ম করণকালে তাহাকে বাধা দেওন। 
যে ব্যক্তি আইনমতে অপরাধের সংবাদ দিতে বাধ্য তাহার ক্তানপববক সংবাদ না দেওন। 
রাজকীয় কার্যকারকের অনবধানতায় কোন ব্যক্তিকে কারাগার হইতে পালাইতে দেওন। , 
রাজকীয় কার্যকারক ধরিতে ভ্রটি করিলে কিম্বা পালাইতে দিলে। 
গবর্নমেন্টের স্ট্যাম্প পৃব্রে ব্যবহার হইয়াছে জানিয়া তাহা ব্যবহার করণ। 
স্ট্যাম্প ব্যবহার হইলে ইহার চিহন উঠাইয়া দেওন। 
ওজন করিবার অপ্রকৃত যন্ত্রের শঠতাক্রমে ব্যবহার । 
অপ্রকৃত বাটখারা কি গজ প্রকৃতি প্রতারণা করিয়া ব্যবহার করণ । 
প্রতারণার কার্যের নিমিত্ত অপ্রকৃত বাটখারা কি গজ প্রভূতি নিশ্মাণ বা বিক্রয় করণ। 
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আইন, বিচার ও ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি 

৩২। যে কর্ম দ্বারা সাঙ্ঘাতিক রোগের সঞ্চার হইতে পারে জানিয়া অনবধানে সেই কর্্মকরণ। 
৩৩। যে কম্ষ্ম দ্বারা সাঙ্ঘাতিক রোগের সঞ্চার হইতে পারে জানিয়া দ্বেষপৃবর্বক সেই কর্্মকরণ। 
৩৪। আহারীয় বা পানীয় দ্রব্য পীড়াজনক জানিয়া মনুষ্যের আহারার্থ কি পানার্ বিক্রয়করণ। 
৩৫। সাধারণের ব্যবহার্য উনৃইর বা জলাশয়ের জল ময়লাকরণ। 
৩৬। বায়ু পীড়াজনক করণ । 
৩৭। রাজপথে মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনকরূপে অতি বেগে কি অমনোযোগে হাতী, ঘোড়া, গাড়ি 

কি অন্যবিধ যান প্রভাতি চালাওন। 

৩৮। মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনকরূপে দুঃসাহসে কি অমনোযোগে নৌকাদি চালাওন। 
৩৯। বিষাক্ত দ্রব্য লইয়া মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনক কাধ্যকরণ। 
৪০। অগ্নি কি আশু ত্বলনীয় বস্ত লইয়া মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনক কম্্মকরণ। 
৪১। কোন জন্তর দ্বারা মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা কি গুরুতর পীড়া নিবারণার্থ এ জন্তকে উপযৃক্তমতে 

না রাখন। 
৪২। সাধারণের অনিম্টজনক কম্্মকরণ। 
৪৩। অনিম্টজনক ক্দে্ম নিষেধাজ্ঞা হইলেও নিরতভ্ না হওন। 
88। শক্তিখেলিবার কার্যালয় রাখন। 
৪৫। ঈশ্বর ভজনার্থে সংগৃহীত লোকদিগের বাধা জম্মান। 
৪৬। ধর্ম সম্পর্কে কোন ব্যক্তির মনে দুঃখ দিবার জন্য তাহার শুতিগোচরে কোন কথা কি শব্দ 

করণ কিম্বা তাহার সাক্ষাতে অঙ্গভঙ্গিকরণ কি কোন দ্রব্য রাখন। 
৪৭। আত্মঘাতের উদ্যোগ । 
৪৮। ইচ্ছাপৃবর্বক পীড়া জল্মাওন। 
৪৯। সঙ্কটজনক অস্ত্রদ্ধারা কি অন্য উপায়ে ইচ্ছাপব্র্বক পীড়া জন্মাওন। 
৫০। গুরুতর রাগজনক কাধ্য হঠাৎ হওয়াতে যে ব্যক্তিদ্বারা রাগ হইল, ততিনন অন্য ব্যক্তিকে পীড়া 

দিবার অনভিপ্রায়ে ইচ্ছাপূব্বক পীড়া জল্মাওন। 
৫১। মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা কি নিরাপদের ব্যাঘাতজনক কোন কার্যকরণ। 
৫২। মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা প্রভৃতিজনক ক্রিয়া দ্বারা পীড়া জন্মাওন। 
৫৩। কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে অবরুদ্ধকরণ। 
৫81 গুরুতর রাগ জন্মাইবার বিষয় হইলেও আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করণ। 
৫৫। স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার প্রতি অত্যাচার করণার্থে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করণ। 
&৬। কোন ব্যক্তির পরিহিত কি বাহিত দ্রব্য চরি করনের উদ্যোগে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ 

করণ । 

৫৭। কোন ব্যক্তির অন্যায়মতে বদ্ধ রাখিবার উদ্যোগে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করণ। 
৫৮। বেআইনমতে বলপূবর্বক পরিশ্রম করাওন। 
৫৯। চোর্য্য। 
৬০। অপহরণ । 
৬১। দস্যতা। 
৬২। অস্থাবর দ্রব্য শঠতাক্রমে অবিহিতরপে কি স্বীয় কম্প্মে ব্যবহার করণ। 
৬৩। অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা । 
৬৪। কেরানী কি চাকর কর্তক অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা । 
৬৫। বঞ্চনাকরণ। 
৬৬।, অপকারকরণ। 
৬৭। 1 অপকার করিয়া ৫০ টাকা কি তদধিক অপচয় করণ। 
৬৮। ১০« টাকা কি তদধিক মূলোর কোন জন্তকে হত্যা করিয়া কি বিষ খাওয়াইয়া কি অঙ্গহীন কি 

অকম্মণ্য করিয়া অপকার করণ। 

৬৯1 অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ। 
৭০। পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ । 
৭১। কারাদণ্ডের- উপযুক্ত অপরাধ করণার্থ পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ। 
৭২। পীড়া জল্মাইবার কি আক্রমণ প্রভৃতি করিবার উদ্যোগ করিয়া পরগুহে অনাধকার প্রবেশ। 
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রাজগী ভ্রিপুরার সরকারী বাংলা 

লক্কায়িতরাপে পর গৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা ভেদকরণ। 
বদ্ধবাক্স প্রভৃতিতে কোন সম্পত্তি আছে বা থাকা অনুভব করিয়া শঠতাক্রমে তাহা ভাঙ্গা বা খোলা । 
যে বস্তাতে কি আধারে যে দ্রব্য না থাকে তাহাতে সেই দ্রব্য আছে এমতবিশ্বাস জল্মাইবার 
নিমিত্ত প্রতারণা করিয়া তাহাতে চিহ দেওন। 

অল্পবয়স্ক কি বিকতমনা কি রোগপ্রযুক্ত অক্ষম ব্যক্তির সেবা করিতে বা প্রয়োজনীয় দ্রব্য দিতে 
বদ্ধ হইয়া তাহা করিতে কি দিতে ইচ্ছাপূব্বক ভ্রটিকরণ। 

পরস্ত্রী গমন । 
বিবাহিত স্ত্রীলোককে ভুলাইয়া লওন কি হরণ কি অপরাধভাবে আটক করিয়া রাখন। 
শান্তিভঙ্গ করাইবার অভিপ্রায়ে অপমান করণ। 
অপরাধভাবে ভয় দর্শায়ন। 
শ্রীলোকের লঙ্জাশীলতার ক্ষোভ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কোন কথা কহন কি অঙ্গভঙ্গীকরণ। 
মত্ত হইয়া কোন প্রকাশ্য স্থানাদিতে গিয়া কোন ব্যক্তির ক্রেশ জল্মাওন।, 
এই সকল অপরাধের সহায়তা ও উদ্যোগ করণ। 

দ্বিতীয় তফসিল 

সামান্য পীড়া, আক্রমণ, ভয় প্রদর্শন । 
কম ওজন ও কন্রিম পরিমাণ যন্ত্র প্রস্তুত, ব্যবহার, রাখন ও বিক্রী সম্বন্ধীয় অপরাধ । 
সামান্য এবং ক্ষুদ্র চরি, যে স্থলে অপহাত মালের মৃল্য ২৫ টাকার অধিক নহে। 
পরদ্রব্য অবিহিতরূপে ব্যবহার, যে স্থলে অপহাত মালের মূল্য ২৫ টাকার অধিক নহে। * 
চোরামাল গ্রহণ বা রাখা, যে স্থলে অপহাত মালের মূল্য ২৫. টাকার অধিক নহে। 
চোরামাল গোপন করা অথবা বিব্রুয় বা হস্তান্তর করিবার সহায়তা, যে স্থানে অপহাত মালের 
মূল্য ২৫২ টাকার অধিক নহে। 
অপকারের মোকদ্দমা যে যে স্থলে অপরাধ রফাযোগ্য। 
অনধিকার প্রবেশ অভিযোগের মোকদ্দমা যে যে স্থলে অপরাধ রফাযোগ্য ।, 
গালাগালি ও অশ্রীলভাষা প্রয়োগ ও অপমানকরণ। 
পয্মমালি পশু বে-আইনিমতে ধরার ও এ পশু ছিনাইয়া নেওয়ার অপরাধ । 
সাধারণের ব্যবহার্য্য জলাশয়ের জল ময়লাকরণ। 
বায় পীড়াজনককরণ। 
রাজপথে মনুষ্যের বিপদের আশঙ্কাজনক অতি বেগে কি অমনোযোগে হাতী, ঘোড়া, গাড়ী কি 
অন্যবিধ যান চালান । 

আগুন কিম্বা আশু ভ্লনীয় বস্ত লইয়া মন্ষ্যের জীবনের আশঙ্কাজনক কম্্মকরণ। 
কোন জন্ত দ্বারা মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা কি গুরুতর পীড়া জল্মিবার সম্ভাবনা জানিয়া তাহা 
নিবাবণার্থ এ জন্তকে উপযুত্ত্মত না রাখন। 

সাধারণের অনিষ্ট ও বিরক্তিজনক কার্যযকরণ। * 
কোন অনিম্টজনক কার্য না করিবার জন্য আক্তা হইলেও নিরতি না করণ। 
মিউনিসিপালিটির সীমানার মধ্যে মিউনিসিপালিটির নিষিদ্ধ অপরাধকরণ। 
গাভীদ্বারা হালচাষ করণ। 
গোবধকরণ। 
উপরোক্ত কোন অপরাধের সহায়তা করণ। 
উপরোক্ত কোন অপরাধের উদ্যোগ অপরাধ । 
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আইন, বিচার ও ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি 

তৃতীয় তফসিল 

বেআইনমত জনতাতে মিলিত হওন। 
প্রাণনাশক কোন অস্ত্র লইয়া বেআইনমত জনতার সহিত মিলিত হওন। 
বেআইনমত জনতার লোকদিগকে পৃথক হইয়া যাইবার আক্তা হইয়াছে জানিয়া সেই জনতার 
সহিত মিলিত হওন বা তন্মধ্যে খাকন। 
হাঙ্গামাকর ণ। 
পাঁচ বা তদধিক লোকের জনতাকে পৃথক হইয়া যাইবার আজ্া হইলে পর জানিয়া শুনিয়া 
সেই জনতার মিলিত হওন বা থাকন। 
হাঙ্গামা করিবার অভিপ্রায়ে অকারণ রাগ জল্মাওন। 
দাঙ্গাকরণ। 
কোন ব্যক্তি আপনাকে রাজকীয় কাধ্যকারক বলিয়া দেখাওন। 
প্রতারণভাবে রাজকীয় কার্যকারকের পোষাক বা চিহু পরিধান বা ধারণ। 
রাজকীয় কার্যকারকের স্থানে সমন কি অন্য পরওয়ানা না পাইবার জন্য পলায়নকরণ। 
স্থার্ন বিশেষে স্বয়ং কি মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইবার আইনমত আজা অমান্যকরণ কিন্বা অনুমতি 
না পাইয়া চলিগ্লা যাওন। 
সাধারণের ব্যবহার্য উনুইর বা জলাশয়ের জল ময়লাকরণ। 
বায়ু পীড়াজনককরণ। 
অগ্নি কি আশু ত্বলনীয় বস্ত লইয়া মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনক কম্মকরণ। 
কোন জন্তর দ্বারা মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা কি গুরুতর পীড়া নিবারণার্থ এ জন্তকে উপযুক্ত 
মত না রাখন। 
সাধারণের অনিম্উজনক কশমকরণ। 
শত্তিখেলার কার্যালয় রাখন। 
ইচ্ছাপ্বর্বক পীড়া জল্মাওন। 
গুরুতর রাগজনক কাধ্য হঠাৎ হওয়াতে যে ব্যক্তি দ্বারা রাগ হইল, তভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে পীড়া 
দিবার অভিপ্রায়ে ইচ্ছাপৃবর্বক পীড়া জল্মাওন। 
মনৃষ্যের প্রাণের আশঙ্কা কি নিরাপদের ব্যাঘাতজনক কোন কার্য করণ। 
গুরুতর রাগ জল্মাইবার বিষয় হইলেও আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করণ। 
কোন ব্যক্তির পরিহিত কি বাহিত দ্রব্য চরি করনের উদ্যোগে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ 
করণ। 
কোন ব্যক্তির অন্যায়মতে বদ্ধ রাখিবার উদ্যোগে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করণ । 
বেআইনমতে বলপূব্বক পরিশ্রম করাওন। 
চোর্য্য। 
অস্থাবর দ্রব্য শঠতাক্রমে অবিহিতরূপে কি স্বীয় কম্মে ব্যবহারকরণ। 
অপকারকরণ । 
অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ । 
পরগুহে অনধিকার প্রবেশ। 
কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ করার্থ পরগুহে অনধিকার প্রবেশ। 
মত্ত হইয়া কোন প্রকাশ্য স্থানাদিতে গিয়া কোন ব্যক্তির ক্কেশ জল্মাওন। 
এই সকল অপরাধের সহায়তা কি উদ্যোগকরণ। 
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রাজগী স্ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 
নিদর্শন--৫০ 

উকিলগণের শ্রেণীবিভাগ 

স্বাধীন ত্রিপুরা 
রাজধানী আগরতলা 

খাস আদালত 

১ নং নিয়মাবলী 

এরাজ্যে তিন শ্রেণীর উকিল আছেন। প্রথম শ্রেণীর উকিলগণ সমস্ত আদালত অর্থাৎ পুরাতন খাস 
আপীল আদালত পর্য্যন্ত কার্য করিতে পারিতেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর উকিল সেসন ও আপীল আদালত পর্যস্ত 
কাধ্য করিতে পারিতেন। তৃতীয় শ্রেণীর উকিলগণ সবজজ ম্যাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফী আদালতে কার্য করিতে 
পারিতেন। বতমান - সনের ১ আইন দ্বারা সবজজ_ও সেসন ও..আপীল আদালত এবালিশ--খাস. আপীল পাস এ ০ এপস 

আদালতের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে এবং শেষোক্ত আদালতের গঠনকার্্য পরিবশ্ডিত হইয়া তাহা “খাস আদালত” 
নামে অভিহিত হইয়াছে । এই আদালতে আদ্দিম বিভাগে সেসন আদালতের কার্যয, আপীল আদালতের সার্টিফিকেট 
মোকদ্দমাদি এবং সবজজ আদালতের কার্য অপিত হইয়াছে এবং ইহার আপীল বিভাগে আপগীলের কার্য 
অপিত হইয়াছে । এক্ষণে এই প্রশ্ন উ্াপিত হইয়াছে যে দ্বিতীয় শ্রেণীর উকিলগণ যাহাদের সেসন ও আপীল 
আদালতে কার্য্য করার অধিকার ছিল তাহারা খাস আদালতে কার্য করিতে পারিবে কিনা। সেসন ও আপীল 
আদালত এবালীশ হওয়াতেই তাহারা যে খাস আদালতে কার্য করার অধিকারী হইয়াছে এমত নহে। প্রথম 
শ্রেণীর উকিলগণের এ অধিকার আছে বটে, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর উকিলগণের এ অধিকার নাই; এবং উক্ত 
আদালত এবালীশ হওয়াতেই তাহারা যে খাস আদালতে কার্য করার অধিকারী হইয়াছে এমত নহে। প্রথম 
শ্রেণীর উকিলগণের এ অধিকার আছে বটে, কিন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর উকিলগণের এ অধিকার নাই; এবং উক্ত 
অধিকার সাধারণভাবে অর্পণ করিলে প্রথম শ্রেণীর ও দ্বিতীয় শ্রেণীর উকিলগণের মধ্যে কোনও পার্থক্য 
থাকে না, পক্ষান্তরে কেবল নিম্ন আদালতে কার্য করার অধিকার দ্বিতীয় শ্রেণীর উকিলের থাকিবে । তৃতীয় 
শ্রেণীর উকিল হইতেও তাহাদের কোনও পার্থক্য থাকে না। এমতাবস্থায় সাধারণতঃ খাস আদালতের আদিম 
বিভাগ পর্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর উক্লগণের ওকালতি কার্য করার অধিকার দেওয়া সঙ্গত। আপীল আদালতে 
আপাীলের মোকদ্দমায় কোন দ্বিতীয় শ্রেণীর উকিলের ভাল 1)1801100 অর্থাৎ বিস্তীণ” কার্য থাকিলে তাহার ... 

করা যাইতে পারে যে দ্বিতীয় উকিল প্রথম শ্রেণীর সনদ পাওয়ার প্রার্থী হইয়া এরূপ 18০০০ থাকার 
নিদর্শন ও তাহার পোষকতার সাটি'ফিকেট উপস্থিত করিলে তাহাকে প্রথম শ্রেণীর ওকালতি সনদ দেওয়া যাইবে। 
দ্বিতীয় শ্রেণীর উকিলের আশু উন্নতি জন্য ইহাও ধিধান করা যাইতে পারে যে খাস আপীল আদালতের 
নিয়মানুসারে এই আদালতের ওকালতি পরীক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত এমত দ্বিতীয় শ্রেণীর উকিল সচ্চরিত্র হইলে 
আইন নজীর ও সাকুলার ইত্যাদি সম্বন্ধে তাহার বাচনিক পরীক্ষা নিয়া তোহাতে উত্তীণ” হইলে) তাহাকে 
প্রথম শ্রেণীর ওকালতি সনদ দেওয়া যাইতে পারিবে। অতএব এতৎসম্বন্ধে নিশ্নলিখিত নিয়মাবলী প্রকটিত 

১। প্রথম শ্রেণীর উকিলগণ এরাজ্যের সমস্ত আদালতেই কার্য্য করিতে পারিবেন। 5৯ 

২। দ্বিতীয় শ্রেণীর উকিলগণ রেভেনিউ কোর্টে, নিশ্ন ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতে ও খাস 
আদালতের আদিম বিভাগে ওকালতি করিতে পারিবে। 

৩। তৃতীয় শ্রেণীর উকিলগণ রেভেনিউ কোর্টে ও নিশ্ন ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতে ওকালতি 
কাধ্য করিতে পারিবে। 
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৪। এবালিসী আপীল আদালতে যে দ্বিতীয় শ্রেণীর উকিল আপীলের মোকদ্দমার 12806751%6 1)1806106 
বিস্তীর্ণ কার্য) করিতেছিল এমত উকিল উক্ত কার্যের নিদর্শন ও তৎসহ পোষকতায় উক্ত উকিলের যোগ্যতা 
সম্বন্ধে উত্ত আপীলের জজের সার্টিফিকেট উপস্থিত করিয়া প্রথম শ্রেণীর ওকালতি সনদের প্রাথা হইলে তাহাকে 
এঁ সনদ দেওয়া যাইবে । 

৫। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 1[77021০0 প্রেবেশিকা) পরীক্ষা দিয়াছে কি নম্্যাল স্কুলের দ্বিতীয় 
বাধষিক পরীক্ষা উত্তীণ” হইয়াছে এমত দ্বিতীয় শ্রেণীর বর্তমান সময়ের উকিল সচ্চরিভ্র হইলে আইন নজীর 
ও সার্কলার ইত্যাদি সম্বন্ধে তাহার অভিজতার বাচনিক পরীক্ষা নিয়া (তাহাতে উত্তীর্ণ হইলে) তাহাকে প্রথম 
শ্রেণীর ওকালতি সনদ দেওয়া যাইতে পারিবে। 

ইতি ১৩১৮ ভ্রিং তারিখ ২৯শে আযষাঢ। 

[২.৬]. 70০0০. 

৬. €. 16৮. 

ঢং. 38511. 

নিদর্শন--৫২ 

বিচার কা পরিচালন বিষয়ক নিয়ম 

সদর ফৌজদারী আর্দালতে ১৩২২ ভ্ত্রিং সনের ২৭শে ভাদ্র তারিখের 

8৭৪ নং সেহার এস্তমেজাজ উপলক্ষে-- 

১৩২২ ভ্রিপুরাব্দ, তারিখ ১২ই আশ্বিন 

আদেশ, 

যেভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছে, তাহাতে সমুদয় ফৌজদারী ঘোবদ্দমার কথাই বুঝা যায়। তাহা 
হইলে দেখা যায় যে, প্রথমে দাওয়া বা দখলের বিচারযোগ্য মোকদ্দমায় ডাভগরের জবানবন্দী গ্রহণ ও তাহার 
জেরাকরণাদি বিষয় আইনের বিধান মতে অপরিহার্য। এরূপ মোকদ্দমায় ডাক্তার সাক্ষীর জবানবন্দী করিতেই 
হইবে, এবং বিধি নির্দেশ মোতাবেক তাহা করা আবশ্যক । অন্যান্য মোকদ্দমা সম্বন্ধেও এই কথা যে, ডাক্তারের 
সাটি' ফিকেট একদা প্রমাণে ব্যবহার করা যাইতে পারে না। তাহা তজদিক করা আবশ্যক, কিন্ত গুরুতর পীড়া 
প্রভৃতি যে সকল অভিযোগ ডাত্তরের বাচনিক জবানবন্দী গ্রহণ দ্বারা পীড়া বা আঘাতের স্বরূপ (081016), 
পরিমাপ ও অবস্থা বিশেষভাবে জানা আবশ্যক হয়, তাহাতে ডাক্তারের উপস্থিতি ও জবানবন্দী গ্রহণ নিতান্ত 
দরকার বটে। তবে সামান্য আঘাত করার মোকদ্দমায় জবানবন্দী গ্রহণ করা সাধারণতঃ আবশ্যক বোধ 
হয় না। অপর সাক্ষীগণের সাক্ষ্য দ্বারা অভিযোগের সত্যাসত্যতা নির্ণয় করা যাইতে পারে ও উচিত হয়। 
সেইরাপ স্থলে বিচারপতি স্থীয় বিবেচনানুসারে কার্য করিতে পারেন। আবশ্যক হইলে ডাক্তারকে তলব দিবেন, 
আবশ্যক বোধ করিলে তলবের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন। ডাত্তরের সাটি'ফিকেট এই সকল মোকদ্দমায় প্রমাণ- 
স্বরূপ ব্যবহার করা যাইতে পারে না; তবে আদালত তাহা দৃণ্টি করিয়া অন্য প্রমাণের সহিত তুলনা করিয়া 
দেখিতে পারেন। সেই সাটি'ফিকেট উল্লেখ করিয়া দণ্ডাদেশ করা যাইতে পারে না, ইতি। 

হা, 11101477513 

0056. 
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রাজগী শ্রিপুরার সরকারী বাংলা 

নিদশন-৫২ 

সরকারী মোকদ্দমায় উকিল ফিস্ প্রদান সম্বন্ধে 

১৩২২ শ্রিপরাব্দ, তারিখ ৮ই মাঘ 

মেমো নং ৭ 

শ্রীশ্রীযৃত সরকারী মোকদ্দমায় উকিল ফিস্ সম্বন্ধে বিচার বিভাগ হইতে প্রচারিত ১৩১০ ভ্ত্রিং সনের 
৪ঠা মাঘের ৯নং সারকলারে সমুদয় বিষয় পরিক্ষাররূপে লিপিবদ্ধ না হওয়ায়, বিশেষতঃ পব্বাপর সদরে 
তদ্বিপরীতে কার্য হওয়ায় তাহা রহিতক্রমে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করা হইল;-- 

সদরের ১ম ও ২য় শ্রেণীর উকিলগণ সাধারণতঃ খাস আদালতে কার্য করেন বলিয়া, খাস আদালত 
ও নিম্ন আদালতে কার্য্য করা হেতু ১ম শ্রেণীর উকিলগণ ৪২ চারি টাকা হারে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর উক্িলগণ 
২. টাকা হারে দৈনিক ফিস্ প্রাপ্ত হইবেন। সদরের তৃতীয় শ্রেণীর উকিলগণ ২ দুই টাকা হারে দৈনিক 
ফিস প্রাপ্ত হইবেন। সদরের তৃতীয় শ্রেণীর এবং মফস্বলের সকল শ্রেণীর উক্িলগণই দৈনিক ১২ এক টাকা 
হারে ফিস্ প্রাপ্ত হইবেন। এতদতিরিক্ত মফস্বলে এক তারিখে একজন উকিল একাধিক মোকদ্দমার কাধয্য 
করিলে কিম্বা কোন মোকদ্দমায় বিশেষ পরিশ্রম করা হইয়াছে বলিয়া বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকের মন্তব্য 
লিপিবদ্ধ হইলে, বিচার বিভাগের আদেশে দৈনিক ফিসের দ্বিগুণ পথ্যন্ত প্রদত্ত হইতে পারিবে । সদর বিভাগে 
সাধারণতঃ বিচার বিভাগ হইতেই উকিল নিযুক্ত হইয়া থাকে, তথায় উল্লিখিতরূপে কার্যাধিক্য কিম্বা একাধিক 
মোকদ্দমার কার্য্য হইলে বিচার বিভাগ হইতে প্রত্যেক মোকদ্দমায় বিশেষ আদেশ প্রচারিত হইবে। 

3. ৯71. 

দেওয়ান । 

নিদরশশন--৫৩ 
উক্িলগণের পোষাক সমন 

১৩২২ ভ্রিপূরাব্দ, তারিখ ২২শে মাঘ 

মেমো নং ১৫৩৩ 

উকিল মহাশয়গণ কাছারীর উপযুক্ত পোষাক ব্যবহার করার বিষয় মন্ত্রী অফিসের বিগত ১৩১২ শ্রিং 
সনের ১০ই অগ্রহায়ণ তারিখের ৩৩ নং মেমো প্রচার আছে। কিন্তু দৃম্ট হয়, অনেক উকিল মহাশয়ই 
উপযুক্ত পোষাক ব্যবহার না করিয়া সাধারণ পোষাকে কাছারীতে আসিয়া থাকেন। ইহা নিয়ম ও 
সুরুচিবিরুদ্ধ। অতন্রব এতদ্দারা পৃব্রবোক্ত মেমোর প্রতি উকিল মহাশয়গণের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায় 
যে তাঁহারা এখন হইতে পাশ্থের লিখিত পোষাক ব্যবহার করিয়া কাছারীতে আসিবেন। তদন্যথায় তাঁহাদের 
উপস্থিতি গণ্য করা যাইবে না। ী 

১। পেন্টুলন বা ধূতি। 
২। চাপকান, চোগা ও চাদর । 
৩। চোগা ও কোট। 
৪। শাম্লা (শালের পাগড়ী বা সাদা পাগড়ী)। 

11. 1.110161718101515. 
খাস আদালতের বিচারপতি 
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নিদর্শন-”-৫৪ 

ঘাঙগুরী আইন, ১৩২৩ ন্রিপুরাব্দ 

স্বাধীন ভ্রিপূরা 
রাজধানী আগরতলা 

মন্ত্রী আফিস--রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ 

সারকলার নং ৩ 

হস্ভী ও মহিষের ঘাসুরী কর গ্রহণ বিষয়ক ১৩২১ ভ্রিপ্রাব্দের ২ আইনের ৬ ধারায় লিখিত আছে, 

প্রার্থীকে মহিষের ঘাসের নিমিত্ত যে তহশীল কাছারীর এলাকায় মহিষ রাখিবে বা চরাইবে, 
সেই তহশীল কাছারীর প্রধান কার্যকারকের নিকট *% দুই আনা মূল্যের স্ট্যাম্পে, রাজস্ব বিভাগ 
কর্তক প্রচারিত ফরমে দরখাস্ত দাখিল করিয়া তৎসঙ্গে ঘাসুরী কর দাখিল করতঃ মুদ্রিত ফরমে 
রসিদ গ্রহণ করিতে হইবে।” 

ঘাসুরী কর গ্রহণ বিষয়ক উপবিধির দ্বারা উপরিউক্ত দরখাস্তের ফরম প্রচারিত হইয়াছে । তদনুরূপ 
আবেদন পত্রের ফরম প্রস্তত করিতে অনেক সময় মফঃস্বলস্থ প্রজাদিগের অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। এই 
অসুবিধা দূরীকরণ মানসে মহিষের ঘাস পাইবার দরখাস্তের ফরম ও তদ্বিষয়ক স্ট্যাম্প সম্বন্ধে নিশ্নলিখিত 
নিয়ম প্রচার করা যাইতেছে । অন্যরূপ বিধান না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়ম অনুসরণে কাধ্য পরিচালিত হইবে। 

নিয়মাবলী 

১। পৃব্বোক্ত উপবিধি সম্মত মহিষের ঘাসুরী পাস পাইবার জন্য প্রার্থনা পন্ত্রেরে ফরম ফুলস্কেপ 
কাগজে ছাপা করিয়া, তাহার শিরোভাগে সবুজ ও লাল কালীর দ্বারা ব্লক ছাপা করতঃ তাহার উপর কাল 
কালীর দ্বারা “দুই আনা মান্র” এই কয়টি শব্দ মুদ্রণ হইবে । এই ফরম যেই যন্ত্রে মুদ্রিত হইবে, ফরমের 
নিম্নভাগে সেই মুদ্রাযন্ত্রের নাম, মুদ্রণের সন ও তারিখ এবং মুদ্রিত ফরমের সংখ্যা লিখিত থাকিবে। 

২। এই ফরম স্ট্যাম্প আফিসের তত্বাবধানে মুদ্রিত হইবে এবং তাহার নিম্নভাগে উক্ত আফিসের 
প্রচলিত লাল মোহর অঙ্কন করিতে হইবে। এই মোহর অঙ্কিত হইবার পর উক্ত ফরম (মহিষের 
ঘাসুরী পাস পাইবার প্রার্থনা পত্রের নিমিত্ত) % দুই আনা মূল্যের স্ট্যাম্প স্বরূপ গণ্য হইবে। 

৩। এই ফরম স্ট্যাম্পের নিয়মানুসারে হিসাবভুক্ত ও ইন্ডেন্ট হইবে। এবং স্ট্যাম্পের মাসকাবার 
ইত্যাদিতে তাহা ভুক্ত করিতে হইবে । রেজিম্টরী বই ও মাসকাবার ইত্যাদিতে “ঘাসূরী পাসের দরখাস্তের ফরম" 
উল্লেখে একটি হেডিং বৃদ্ধি করিয়া তৎসঙ্গীয় হিসাব লিখিতে হইবে। 

৪। এই ফরম বেও্ডারগণ বিক্রয় করিবে এবং স্ট্যাম্পের ন্যায় ফরমের পৃষ্ঠে বিক্রয়ের সাটি' ফিকেট 
লিখিতে হইবে । স্ট্যাম্প বিক্রয়ের বহিতেও বিক্রীত ফরমের বিবরণ লিপি হওয়া আবশ্যক । বেগারগণ এই 
ফরম বিক্রয়ের নিমিত্ত শ্য্যাম্পের নিয়মান্সারে কমিশন পাইবে। 

৫। উত্ত ফরমে মহিষের ঘাসুরী পাস পাইবার প্রার্থনা পন্র দাখিল করিলে, তাহা দুই আনা মূল্যের 
স্ট্যাম্পে লিখিত দরখাস্তের ন্যায় গণ্য ও তৎতুল্য কার্যকরী হইবে। সন ১৩২৩ ভ্ত্রং তাং ১৩ই বৈশাখ। 

শ্রীকালীপ্রসম্ন সেন)ুপ্ত 3. 901) . 0. 10. ৬৪178 
সেরেস্তাদার দেওয়ান মন্ত্রী 
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রাজগী ভ্ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 

নিদশন--৫৫ 

ঘাসুরী আইনের* ফাইলে আফিস ফাইলে নোট লিখিবার একটি নিদর্শন 

স্বাধীন ভ্রিপুরা 

রাজধানী আগরতলা--চিফ্ দেওয়ান আফিস 
রাজস্ব বিভাগ 

বাবতে সন ১৩২৫ ভ্রিপরাব্দ 

বিষয়ের নম্বর ৩ বিভাগের নম্বর ১৬ 

আমলাগণের নোট নোট ও আদেশ 

ঘাসরী আইনের স্থায়ী অধিবাসীর সংজ্ঞা সম্বন্ধে সঙ্গীয় আইনের ৮ ধারা আমি যেরূপ সংশোধন 
আদেশান্সারে শ্রীযৃীত উকিল সরকার মহোদয়ের করিয়াছি, আমার মনে হয় তদ্দ্বারা কার্য চলিতে পারে। 
অভিমত আগত হইয়াছে। বিহিতাদেশ প্রাথনা। উহা পরিক্ষার করিয়া উকিল সরকার মহাশয়কে দেখান 

হউক । ইতিমধ্যে এই আইনের অন্য কোন স্থলে পরিবর্তনের 
10. 0. 7519181012%  আবশ্যকতা আছে কিনা তাহা আলোচিত হউক । যদি 

29.5.25 আইন পরিবর্তন করিতে হয় তবে একবারেই পরিবর্তন 
করা সঙ্গত। পুনঃ ২ আইনের পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নহে। 

ইতঃপর্বে কোন কোন স্থানে অসুবিধার কারণ 
দৃম্ট হইয়াছে বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইয়াছে সেরেস্তাার 
বাবু জানাইবেন। আমি সঙ্গীয় আইনে কতকগুলি, প্রশ্ন 
করিলাম এবং অনেক স্থলে মন্তব্য লিখিয়া দিলাম। 

[3.1 ১61) 

11.6.25 

*আইনের পরিভাষা 

ঘর চুন্তি কর (১৩৯২ গ্রিপ্রাব্দেণ ৪ আইন)। 

শ্রীশ্রীযূত ভ্রিপরেশ্বর মাণিক্য বাহাদুরের সম্বন্ধে, গ্রিপূর রাজ্যস্থিত পাব্বত্য প্রজাগণের আনৃগত ও শ্রীশ্রীযৃতের প্রতি সম্মান 

প্রদর্শনের চিহম্স্বরূপ, জুমদারী পাব্রবত্য প্রজাগণ জাতিনিবিশেষে শ্রেণীগতভাবে নিদিম্ট হারে খানাপ্রতি যে কর আদায় করে 
তাহাকে ঘরচ্ভি কর বলে। 

পাব্বত্য প্রজা 

এই আইনে লিখিত "পার্বত্য প্রজা" বা প্রজা শব্দে পব্বতবাসী ককি, লসাই, রিয়াং চাকমা হালাম ভ্রিপুরা মগ খাসিয়া 
গারো, নাগা প্রভূতি পবর্বতবাসী জুমিয়াদিগকে বৃঝাইবে। 

খানা 
৯টি 

পাব্র্ব ত্য প্রজাগণের একাম্নভুক্তর প্রত্যেক স্থতন্ত পরিবারকে “খানা বলা হয়। 

ঘাসুরী কর 

আইনের পরিভাষা 
এরাজ্যে হাতী বা মহিষ রাখিবার, চরাইবার কিম্বা ব্যবহার করিবার নিমিত্ত এই আইনমতে যা কর দেয় হইবে, প্ঘাসূরীকর' 
শব্দে তাহাকে বুঝাইবে। রঃ 
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আইন, বিচার ও ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাগি 

নিদর্শন--৫৬ 

সবোৌচ্চ আদালতের দণ্ডাদেশ হইতে মুকি্প্রদান 

নং ৯ 
3. 2. 2171198 

25.6.25 

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুৃত মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর দেববম্মা মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ভ্রিপুরা, 
রাজধানী আগরতলা । ইতি সন ১৩২৫ ভ্রিং তারিখ ২৫শে আখ্িন। 

আগরতলা সদর ফৌজদারী আদালত 
মোকদ্দমা নম্বর ৯৬, সন ১৩২৪ শ্ত্রিং 

শ্রীশ্রীযৃুত সরকার 

বনাম 

১। কণেল মহিমচন্দ্র দেববশর্মণ 
২। ঠাকৃর যাদবচন্দ্র দেববঙ্্মণ 

উপরোক্ত মোকদ্দমায় আসামীগণের প্রার্থনা উপলক্ষে তৎসংক্রান্ত নথি ও স্যার এস্, পি, সিংহ ও উকিল 
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্তীর এতৎসহ গ্রথিত অভিমত পঠিত হইল। 

উল্লিখিত বিক্ত আইনজগণ যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্বারা এই মোকদ্দমায় আসামীগণের 
বিরুদ্ধ কোন ফৌজদারী অপরাধ প্রমাণিত হয় নাই। এরূপ নির্ধারিত হইয়াছে। এপক্ষও বিশেষ সাবধানতার 
সহিত সমস্ত বিষয়াদি সম্যকরূপে পয্যালোচনা ক্রমে আসামীগণকে সম্পূর্ণরূপে নিদ্দোষী বলিয়া সাবস্ত্য করিলাম । 
অতএব 

আদেশ হইল যে 

আসামীদ্বয়কে খাস আদালতের দণ্ডাদেশের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া যায়। তাহারা আদিম্ট জরিমানা 
বা তাহার কোন অংশ দাখিল করিয়া থাকিলে তাহা তাহাদিগকে প্রত্যাপণ করা যায়। এই রোবকারীর প্রতিলিপি 
চিফ দেওয়ান আফিস, খাস আদালত ও সংসৃষ্ট আফিসসমূহে প্রেরিত হয় এবং স্টেট গেজেটে প্রচারিত 
হয়। ইতি 
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রাজগী শ্রিপূরার সরকারী বাংলা 

নিদশন--৫৭ 

প্রিভিকাউন্িল গঠন বিষয়ক আইন 

/৯1)1910 ৬64 

3. 8৩. 1৬1271198 

19.5.26 

জ্ 

নং ৩৫-৫৮ 

স্বাধীন ত্রিপুরা 
রাজধানী আগরতলা--স্টেটু কাউন্সিল আফিস 

শ্রিপরা রাজ্যের সাক্ষাত আপীল ও প্রিভিকাউন্সিল বিষয়ক আইনের পাণগুলিপি স্টেট কাউন্সিলের প্রথম 
অধিবেশনে আলোচিত ও সংশোধিত হইয়া, তাহা আইনরপে প্রচার করা স্থিরীকত হইয়াছে। এই বিধি ১৩২৬ 
ন্রিপ্রাব্দের ১ আইন নামে অভিহিত হইবে। 

উত্ত আইন কাউন্সিলের নিদ্ধারণানূরূপ সংশোধন ও পরিবর্তন করিয়া, মঞ্জরীর প্রার্থনায় এতৎসহ 
শ্রীশ্রীবীত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর সাক্ষাৎ উপস্থিত করা যাইতেছে, ইতি। সন ১৩২৬ ভ্ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ১৮ই 
ভাদ্র। 

শ্রীবিজয়কূমার সেন শ্রীপ্রসন্নকমার দাসগুপ্ত 
সেক্রেটারী » সহকারী সভাপতি 

(চিফ দেওয়ান) 

১৩২৬ শ্রিপুরাব্ধের ১ আইন 
বা 

সাক্ষাৎ আপাঁল ও প্রিভি বাউল্সিল সংক্রান্ত চিঠি 

হেতুবাদ 

যেহেতু আদালত গঠন সম্বন্ধীগ্ন ১৩১৮ ভ্রিং সনের ১ আইনের আপাল সংক্রান্ত বিধান সংশোধিত হইয়া, 
স্থলধিশেষে সাক্ষাৎ আপালের ব্যবস্থা করা আবশ্যক, অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে। 

পরিভাযা 

১। এই আইন ১৩২৬ ঘ্রিং সনের ১আইন বা সাক্ষাৎ আপীল ও প্রিভি কাউন্সিল সংক্রান্ত বিধি নামে 
অভিহিত হইবে, এবং শ্রীশ্রীযুত কর্ত.ক মঞ্জর অন্তে স্টেট গেজেটে প্রচারের তারিখ হইতে ইহা কার্যকর হইবে। 

সংজ্ঞা 

,২। খাস আদালতের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে শ্রীশ্রীযৃত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর সাক্ষাৎ যে আপীল উপস্থিত 
হইবে, তাহা “সাক্ষাৎ আপীল” নামে অভিহিত হইবে। 

৩। শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর কর্তুূক নিয়োজিত যে সমিতি যাবতীয় সাক্ষাৎ আপীলের 
কাগজাত আলোচনা ও পক্ষগণের বক্তব্য শ্রবণান্তে তৎসম্বন্ধে মন্তব্যসহ শ্রীশ্রীযৃতের আদেশ জন্য উপস্থিত করিবেন 
তাহার নাম পপ্রিভি -কাউন্সিল” হইবে। 
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৪। ১৩১৮ ভ্ত্রিং সনের ১ আইনের ২০ ধারা এবং তৎসংস্্ট উক্ত আইনের অন্যান্য যে যে স্থলে 
খাস আদালতের আপীল বিভাগের সাধারণ বেঞ্চের বা উক্ত বিভাগের পূর্ণাধিবেশনের বিচার এবং নিম্পত্তি 
চড়ান্ত গণ্য হইবে বলিয়া লিখিত আছে, তত্তাবৎ ধারার বিধানানুরূপ পরিবস্তিত হইল। 

৫। ১৩১৮ ভ্রিং সনের ১ আইন বা বিচার সম্বন্ধীয় এ রাজ্যের অন্য যে কোন আইনে আপীল সংক্রান্ত 
ব্যবস্থা থাকে, তাহার বিধানাদি সংশোধন করতঃ ব্যবস্থা করা যাইতেছে যে, খাস আদালতের আপীল বিভাগের 
বিচারের বিরুদ্ধে নিশনলিখিত স্থলে শ্রীশ্রীযূত সাক্ষাৎ আপীল দাখিল হইতে পারিবে ৮_ 

কে) দেওয়ানী মোকদ্দমায়, যে স্থলে নালিশী তায়দাদ ১,০০০. এক হাজার টাকা বা তদৃদ্ধ হয়। 

টীকা--“তায়দাদ” শব্দে নালিশী সম্পত্তির বাজার মূল্য (18116 71106 ) বুঝিতে হইবে। 

(খ) ফৌজদারী মোকদ্দমায়, যে স্থলে প্রাণদণ্ডের আর্দশ হয় বা শাস্তির পরিমাণ ৪ বৎসরের উদ্ধকালের 
স্ারাদণ্ড বা ১০০০২ এক হাজার টাকা বা তদৃদ্ধ অথদণ্ড হয়। 

(গ)ট যদি অন্য কোন ফৌজদারী মোকদ্দমায় খাস আদালতের বিচারের ভ্রম বা অন্য কোন বিশেষ 
কারণে রায় সংশোধন জন্য প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করা কোন পক্ষ আবশ্যক মনে করে, তবে তৎসম্বন্ধীয় 
আবেদন খাস আদালতের আপীল বিভাগে দাখিল করিতে হইবে। উক্ত আদালত পর্ণাধিবেশনে আলোচনা 
করিয়া তাহা প্রিভি কাউন্সিলে অপর্ণ করিবার নিদ্দিষ্ট হেতু আছে বলিয়া মনে করিলেও সাটি'ফিকেট দিলে, 
উহা তথায় বিচারার্থ প্রেরণ করিতে পারিবেন। 

৬। প্রোক্ত ৫ ধারার আপীল দাখিলস্থলে সব্বন্রই দাখিলকারক উকিলকে আপীলের আবেদনের নিন, 
নিম্নলিখিত প্রজার সাটি'ফিকেট প্রদান করিতে হইবে । 

“আমি জানাইতেছি যে আমি এই আপীলের আলোচনা করিয়াছি এবং আমার বিবেচনায় এই মোকদ্দমায় 
সাক্ষাৎ আপীলের যথেম্ট আইনসংগত হেতু আছে এবং আমি এই অজুহাত প্রস্তুতান্তে তাহা প্রিভিকাউন্সিলের 
বিচারক মহোদয়গণের সম্মুখে সওয়াল জবাব দ্বারা সাব্যস্ত করিতে প্রস্তুত আছি” । 

প্রান 77555774772 

উকিল 

৭। শ্রীশ্রীযৃত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর স্বয়ং আদেশ দ্বারা প্রিভি কাউন্সিল গঠন, তদীয় সদস্য 
সেক্রেটারী নিয়োগ এবং সদস্যের সংখ্যা নিদ্দেশ করিবেন। সদস্যগণ কাউন্সিলের বিচারকরূপে পক্ষগণের বস্তব্য 
শ্রবণ ও কাগজাত আলোচনাক্রমে মন্তব্যসহ বিচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে শ্রীশ্রীযৃতের আদেশ জন্য উপস্থিত করিবেন। 

৮। প্রিভি কাউন্সিলের বিচা্য মোকদ্দমা উপলক্ষে সদস্যগণ প্রয়োজনানূসারে রাজ্যের যাবতীয় দেওয়ানী 
ও ফৌজদারী আদালতের কাগজাত তলব করিতে পারিবেন, এবং তাঁহারা বা শ্রীশ্রীযৃত হইতে বিশেষ ক্ষমতা 
প্রাপ্ত হইলে, কাউন্সিলের সেক্রেটারী উক্ত কাউন্সিলের আপীল সংক্রান্ত আসামীগণকে জামানতে মুক্তি দিতে 
বা কাগজাত তলব করিতে পারিবেন। 

৯। প্রিভি কাউন্সিলের সভ্যগণ অধিকাংশের মতানুসারে এবং শ্রীশ্রীযৃতের অনুমোদনে প্রিভি কাউন্সিলের 
কার্য্যনিবর্বাহার্থ নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন এবং উক্ত নিয়মাবলী স্টেট গেজেটে প্রচারের তারিখ হইতে 
আইনের ন্যায় বলবৎ হইবে। 

১০। সাক্ষাৎ আগীলে, দেওয়ানী মোকদ্দমা আইনানুসারে তায়দাদ অনুযায়ী স্ট্যাম্প এবং ফৌজদারী 
ও অন্যান্য বাজে দরখাস্তে ১. এক টাকা শ্ট্যাম্প দিতে হইবে। 
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১১। খাস আদালতের নিষ্পত্তির তারিখ হইতে তিন মাস মধ্যে যাবতীয় সাক্ষাৎ আপীল দাখিল 
করিতে হইবে। 

১২। যে প্রাথমিক আদালতের নিষ্পত্তি সম্থন্ধে সাক্ষাৎ আপীল হইবে, শ্রীশ্রীযুতের ডিক্রী তৎকর্তক 
জারী হইবে। 

১৩। শ্রীশ্রীযৃতের আদেশান্সারে প্রিভি কাউন্সিলের সদস্যগণ ও সেব্রেটারীর দস্তখতে ডিক্রী প্রস্তুত 
হইয়া খাস আদালতে প্রেরিত হইবে। 

১৪। সাক্ষাৎ আপীলের শুনানী, নোটিশ জারী, প্রভৃতি অন্যান্য যাবতীয় জাবেদা কাধ্য দেওয়ানী কার্য- 
বিধি অন্সারে খাস আদালতের আপীল বিভাগে দায়েরী মোকদ্দমার প্রণালীর ন্যায় হইবে। 

নিদশন--৫৮ 

প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য নিবাচন 

13. - 1৮1911119 

8.6.26 

নং ১৪ 

রোবকারাী দরবার শ্রীশ্রীযৃত মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর দেববশর্ম মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ভ্রিপুরা, 
রাজধানী আগরতলা । ইতি, সন ১৩২৬ ন্র্িং-তারিখ ৭ই আশ্িন। 

যেহেতু সাক্ষাৎ আপীল ও প্রিভি কাউন্সিল সংক্রান্ত ১৩২৬ ভ্রিপূরাব্দের ১আইনের ৭ ধারার বিধানানুসারে 
প্রিভি কাউন্সিল গঠন এবং তদীয় সদস্য ও সেক্রেটেরী নিয়োগ করা আবশ্যক এবং কার্যের সুবিধা জন্য উপরোস্ত 
আইনের ৮ ধারার বিধানানূসারে সেব্রেটেরীর প্রতি কতক ক্ষমতার্পণ করা এপক্ষের অভিপ্রায়, সেমতে-_ 

আদেশ হইল যে 

এপক্ষের গত ১৩২৫ শ্রিপূরাব্দের ১৭ই চৈন্তর তারিখের ১২ নং রোবকারীর মশ্মানুসারে নিয়োজিত "পারের 
আদান লিখিত সদস্যগণ দ্বারাই আপাততঃ প্রিভি কাউন্সিল গঠিত হইল। 

ও পিস, কার্যকারক দেওয়ান শ্রীযুক্ত বিজয়কৃমার সেন উক্ত কাউন্সিলের সেব্রেটেরী 
৩। এপক্ষের প্রাইভেট সেক্রেটেরী স্বরূপে কার্যনিব্বাহ করিবে । আপীলসংক্রান্ত কাগজাত তলপ এবং 

আসামীগণকে জামানতে মুত্ত দিবার ক্ষমতা সেক্রেটেরীর 
প্রতি পু অবগতি ও কাধ্যে পরিণতি জন্য এই রোবকারার প্রতিলিপি চিফ দেওয়ান নিকট প্রেরণ 
করা যায়। 
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নিদর্শন-৫৯ 

বিচারপতি নিয়োগ : কুমার সুরেন্দ্রন্দ্র দেববম্মা 

13. 16. 1৮121011092 
2.4.31 

মেমো নং ৩ 

কুমার সূরেন্দ্রচন্দ্র দেববশ্মাকে খাস আদালতের জজ পদে নিযুক্ত করা বিষয়ে মন্ত্রীর প্রস্তাব আলোচনাস্তে 
সাময়িকরূপে তাঁহাকে খাস আদালতের অন্যতম জজ স্বরূপে নিযুক্ত করা গেল। ইতি সন ১৩৩১ ভ্ত্রং তাং 
২রা শ্রাবণ 

নিদর্শন--৬০ 

প্রিভি কাউল্সিল দপ্তরের চিঠির নমুনা 

প্রিভিকাউন্সিলের ৯ 
সীলমোহর নং-__-- তাং ১০।৩।৩২ 

৩৫-৬০ 

01 
8.1. 1৮121711518 

নথিতলবি রোবকারী 
স্বাধীন ত্রিপুরা প্রিভিকাউন্সিল 

মোকদ্দমা নং ৪ সন ১৩৩১ ভ্রিং 

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র ভৌমিক উকিল আপীলান্ট 

শ্রীশ্রীযৃত সরকার বাহাদুর রেস্পন্ডেন্ট 

মোকদ্দমা-তাহাদের ভূমিতে স্বত্ব সাব্যস্তক্রমে দখল পাওয়ার বাবঙ্গ আপীল-_ 

উপরিউক্ত আপীলাল্ট খাস আদালত আপীল বিভাগের সন ১৩২৯ ভ্ত্রিং ২১ নং আপীলের সন ১৩৩১ 
ভ্রিং ২৩শে মাঘ তারিখের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে প্রিভিকাউন্সিলে আপীল দায়ের করায় শুনানীর দিন ১৩৩২ ত্ত্রিং 
আষাঢ় মাসের ৩০শে তারিখের শুক্রবার অবধারিত হইয়াছে । উক্ত আপীলের বিচারকাধ্য সম্পন্ার্থ নিম্নলিখিত 
নথি ও সামিলাৎ কাগজাত আগত হওয়া আবশ্যক। অতএব ধায্য তারিখের পূর্বে তাহা এই আদালতে 
প্রেরণের বাসনায় উক্ত রোবকারী খাস আদালত আপ্পীল বিভাগে প্রেরিত হয়,ইতি। সন ১৩৩২ ভ্রিং তারিখ 
১০৩ 

তপনসিল নথি 

নং ২১।১৩২৯ ভ্িং 

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র ভৌমিক আপীলাল্ট 
শ্রীশ্রীযুত সরকার বাহাদুর গং রেস্পন্ডেন্ট 

মোঃ স্বত্ব সাব্যস্ত 

83. 10. 5211 

সেক্রেটারী 
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নিদর্শন--৬১ 

হাস আদালতের বিচার নিষ্পতি : মোকদ্দমা-বাকী কর আদায় 

ত্রিপুরা রাজ্য 

খাস আদালত 

আপীল বিভাগ 

অধিবেশিত--শ্রীযৃক্ত বাবু ভূপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 
শ্রীযুক্ত দেওয়ান বিজয়কমার সেন 

বিচারপতিগণ 

মোং ৩৪ নং দেঃ আঃ বাজে ১৩৩৩ ভ্ত্রিং 
মোং ৬ নং দেঃ আদিম সন ১৩৩২ ন্ত্রিং 

শ্রীলশ্রীযৃত মহারাজকমার নরেন্দ্রকিশোর দেববশ্মমা বাহাদুর আপীলান্ট 
শ্রীআবদুল হাকিম মজুমদার রেস্পন্ডেন্ট 

আপীলান্ট পক্ষে উকিল রেস্পঙ্ডেট পক্ষে উকিল 
শ্রীঘুক্ত বাবু বিনোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বাবু নিশিকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় 

মোং বাকী কর 

এক বাকী করের মোকদ্দমায় আদিম বিভাগে প্রজা ভূমাধিকারী আইনের ৬৭ ধারানুসারে এই মশ্রে 
১১২৩৩ ভ্রিং তারিখে ডিক্রী হয় যে বিবাদী এঁ তারিখ হইতে দুই মাস মধ্যে ডিক্রীর টাকা বাদীকে দেয়, 
অন্যথায় করের ভূমি হইতে উচ্ছেদ হয়। উক্ত দুই মাস অতীত হইবার পূৃব্রেই ডিক্রীর টাকার মধ্যে ৪০০২ 
টাকা দাখিল করিয়া বিবাদী অবশিষ্ট টাকা দিবার জন্য 818৩৩ ভ্রিং তারিখে আরও দুই মাস সময়ের প্রার্থনা 
করিয়া গ্র দুই মাস সময় প্রাপ্ত হয়। আদিম বিভাগের 818।৩৩ ব্রিং তারিখের এই দুই মাস সময় বদ্ধিত 
করিবার আদেশের বিরুদ্ধে বাদী এই আপীল করিয়াছেন। 

রেস্পন্ডেন্টের পক্ষে এই প্রাথমিক আপি হইয়াছ যে এরূপ আদেশের বিরুদ্ধে আপীল নাই। কোন 
কোন আদেশের বিরুদ্ধে আপীল আছে তাহার উল্লেখ রটিশ দেঃ কার্যবিধি আইনের ১০৪ ধারা ও অর্ডার 
৪৩-১ রুলে আছে; ততিন্ন অন্য কোন আদেশের বিরুদ্ধে আপীল নাই। প্রব্রবোস্ত ধারায় ও রুলে এরাপে সময় 
বদ্ধিত করার আদেশের কোন উল্লেখ নাই। সতরাং রেস্পণ্ডেন্টের পক্ষে প্রাথমিক আপত্তি যে আলোচ্য আদেশের 
বিরুদ্ধে আপীল নাই আমরা সঙ্গত মনে করি। কিন্ত এই আগীলের আবেদনপন্ত্রকে রিভিশনের দরখাস্ত গণ্য 
করিয়া আমরা মুল বিচার্য্য বিষয়ের মীমাংসা করিতে পারি। মল বিচার্য বিষয় এই যে ডিক্রীর টাকা, বাদীকে 
দিবার জন্য ডিক্রীকন্তক যে সময় নিদ্দিষ্ট হইয়াছে ডিক্রীর পরে এ সময় বদ্ধিত করিয়া দিবার অধিকার 
আদালতের আছে কিনা। রটিশ ভারতের ভিন্ন ভিন্ন হাইকোটে এই প্রশ্নের পরস্পর বিরুদ্ধ উত্তর দিয়াছেন। 
ইতঃপৃর্রে খাস আদালতের আপীল বিভাগ একাধিক মোকদ্দমায় এ প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন) যে আদালতের 
এরূপ সময় বদ্ধিত করিয়া দিবার অধিকার আছে। কিন্তু এই মতের প্রতিকল মতের পোষকে আপলান্টের 
পক্ষে সুযোগ্য উকিল সরকার মহোদয় ভ্রিপূরা রাজ্যের প্রিভি কাউন্সিল আপীল ১৩২৭ ভ্রিং ১ নং বাজের উজ্লেখ 
করিয়াছেন। এই নজিরে প্রিভিকাউন্সিলে নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে ডিক্রীর পরে ডিক্রীকত্ব.ক নিদ্দি্ট সময় বদ্ধিত 
করিয়া দিলে ডিক্রীর পরিবর্তন করা হয় এবং এরূপে ডিক্রী পরিবর্তন করার অধিকার ডিক্রীকারক আদালতের 
নাই। ত্রিপুরা রাজ্যের প্রিভি কাউন্সিলের এই নজির অনুসরণ করিতে আমরা বাধ্য। এস্থলে ইহা উল্লেখ করা 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে এই নজির মাদ্রাজ হাইকোর্টের 10107791810 99217 ৬. ৮.0. তা1715856, 019081121 
[.[-.২. 39 17120185 876 নজির কর্তক সমথিত। 
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অতএব আদেশ হইল যে এই রিভিশনের দরখাস্ত মঞ্জর হয়ঃ আর্দিম বিভাগের ১৩৩২ ভ্রিং ৬ নং 
মোকদ্দমার ডিক্রী কর্ত-ক নিদ্দিষ্ট দুই মাস সময় বদ্ধিত করিবার জন্য বিচার আদালতের পরবত্তী আদেশ রহিত 
হয় এবং ডিক্রী কর্ত-ক নিদ্দিষ্ট দুই মাস সময়ের মধ্যে বিবাদী ডিক্রীর টাকা না দেওয়ায় ডিক্রীর আদেশানুসারে বিবাদী 
বাকী করের জমি হইতে উচ্ছেদ হয়। পক্ষেরা প্রত্যেকে নিজের ব্যয় বহন করিবে, ইতি। সন ১৩৩৩ ন্রিং 
তারিখ ১৮ই চৈন্র। 

31701091 011810019 081191]1 
ডি. 16. 801) 
0৫5০5 

সেহা নং --_-- 

অবগতির বাসনায় এই প্রতিলিপি আঙ্গালতে প্রেরিত হয়, ইতি সন ১৩৩৪ ভ্রিং, তাং 

চিফ জজ 

নিদর্শন--৬২ 

প্রিভি কাউন্সিল আফিসে ব্যবহাত ফর্মের ও ব্যবহারের নমুনা 

ভ্রিপূরা রাজ্য 

অর্ডার শিট 

প্রিভি কাউন্সিল আদালত 

শ্রীধৃত ঈশ্বরচন্দ্র ভৌমিক-বাদী শ্রীশ্রীযৃত সরকার বাহাদুর গং রেস্পগ্ডেন্ট 
'আপীলান্ট 
ছানীকারী প্রতিপক্ষ 

মোং স্বত্ব সাব্যস্ত 

১ ₹ ৩ ৪ ৫ 

ক্রমিক আদেশের হাকিমের পক্ষাপক্ষের 
নম্বর সন তারিখ আদেশ স্বাক্ষর স্বাক্ষর ও মন্তব্য 

১। ৫1২৩৩ ভ্ত্রং এই ছানী প্রার্থনা গ্রাহ্য করা হইবে কিনা তদ্বিষয় 
আলোচনার জন্য আগামী ১০ই আষাঢ় এই নথি ঘর. ছু. 907 
সদস্যগণ সমীপে পেশ করা হউক । সেক্রেটরী 

২। ১০৩৩৩ ভ্রিং অদ্য. একজন সদস্য অসুস্থ বিধায় আগামী ১২ই ৪.4. 90) 
আষাঢ় শুনানীর দিন ধার্য্য থাকে। সেক্রেটরী 
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৩। ১২৩।৩৩ শ্ত্রিং প্রার্থী প্রিভি কাউন্সিল নিষ্পত্তির পুনরালোচনার অদ্য 
প্রার্থনা করিয়া এই দরখাস্ত করিয়াছে । ব্লিপূুরা রাজ্যের 
আইনে কিন্ধা সংলগ্ন বুটিশ রাজ্যের আইনে প্রিভি- 
কাউন্সিল নিষ্পত্তির পুনরালোচনার কোন বিধান 
নাই। আমরা এই কারণে ইতঃপৃব্রে এরূপ দরখাস্ত 
অগ্রাহ) করিয়াছি। অতএব আদেশ হইল যে প্রার্থার 
পনরালোচনার দরখাস্ত অগ্রাহ্য হয়। 

83. 0. 08175011 
[২8112 73001111078 

2১.1.1085 07808 

27.3.32 

নিদরশশন--৬৩ 

ব্যবস্থাপক সভা গঠন 

রোবকারী দরবার শ্্রীশ্রীযাত মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর দেববশ্মণ মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে 
স্বাধীন ভ্রিপূরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি । সন ১৩৩৭ ভ্রিপুরাব্দ, তারিখ ১৭ই ভাদ্র 

যেহেতু একটি ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হওয়া আবশ্যক, অতএব নিমশ্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা সভা গঠন 
করা গেল ॥_ 

১। এই সভার নাম “ব্যবস্থাপক সভা” বা 16819197116 0০101] হইবে। 
০ পর পা লে 

পার প্র. পে 

২।- শাসন বিভাগ হইতে উপস্থিত আইনের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা ও আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে সভার 
২৭৭ শিস সপ আচ 

প্রস্তাব ও অভিমত অনুমোদন জন্য এপক্ষ সদনে উপাস্থিত করা এই সভার কাধ্য হইবে,। 

৩। নিম্নলিখিত সদস্যগণ দ্বারা এই সভা গঠিত হইল +-- 

শ্রীলশ্রীযৃত মহারাজকমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববশ্্মা বাহাদুর 
শ্রীলশ্রীযৃত মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববশর্মা বাহাদুর 
শ্রীলত্রীধৃত জরেন্দ্রন্দ্র দেবব্্মা বাহাদুর, জজ, খাস আদালত 
শ্রীলশ্রীযুত দীনমোহন দেববশ্্মা বাহাদুর, মিলিটারী কমাণ্ডেন্ট 
শ্রীযৃত' রায় জ্যোতিশ্চন্দ্র সেন বাহাদুর, রাজমন্ত্রী 
শ্রীযুত দেওয়ান বিজয়কমার সেন, এম, এ, বি, এল্, চিফ সেক্রেটারী 
শ্রীযুত খাস আদালতের চিফ জজ (2%-০০10) 
শ্রীযৃত ঠাকর ব্রজকঞ্ণচ দেববশ্মা, উজীর সাহেব 
শ্রীযৃত দেওয়ান অসিতচন্দ্র চৌধুরী, বি, এ, ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক, হিসাব বিভাগ 
শ্রীধৃত' ব্রজেন্দ্রকমার চট্টোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল্, ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক, রাজস্ব বিভাগ 
শ্রীযৃত রাণা বোধজঙ্গ বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী ৮ 
শ্রীযৃত কমলাপ্রসাদ দত্ত, এম্, এ, বি, এল্, এসিষ্টাল্ট প্রাইভেট সেক্রেটারী 
শ্রীযুৃত মণিময় মজুমদার, এল্, এম্, এস্, স্টেট ফিজিশিয়ান 
শ্রীযৃত যতীন্দ্রন্দ্র মৌলিক, ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক, হিসাব বিভাগ (অডিট শাখা) 
শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র দেববন্মা, এম্-এ চো৪15810), ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক, শিক্ষা বিভাগ 
শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, পুলিশ সুপারিন্টেশ্ডেন্ট 
শ্রীযুত বিনোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্, এ, বি, এল্, স্টেট এডভোকেট 

৪৬ 



আইন, বিচার ও ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি 

শ্রীযৃত উপেন্দ্রনাথ বসু, এল, এল, বি, জমিদার 
শ্রীৃত রায় ভূধর দাস বাহাদুর, বি, এল, উকিল, রা।জম্টেট। 1? 

৪। এপক্ষ স্বয়ং এই সভার সভাপতির কার্য করিবেন। 

৫। শ্রীলশ্রীযৃত মহারাজকমার নবদ্বীপচন্দ্র দেবশ্্মা বাহাদুর ও শ্রীলশ্রীযুত মহারাজকমার ব্রজেন্দ্রকিশোর 
দেববম্্মা বাহাদুর এই সভার সহকারী সভাপতির কার্য করিবেন। 

৬। এপক্ষের অনুপস্থিতিতে সহকারী সভাপতিদ্বয়েয় মধ্যে একজন সভাপতির কাধ্য নির্বাহ করিবেন। 

৭। সদস্যগণ মধ্যে অন্যন সাতজন উপস্থিত থাকিলেই সভার কার্য পরিচালিত হইতে পারিবে। 

৮। যে আধিকেশনে এপক্ষ উপস্থিত থাকিবেন তাহার কার্যবিবরণী সেক্রেটারী ও সহকারী সেক্রেটারী- 
দ্বয়ের মধ্যে একজনের স্বাক্ষরে এপক্ষ সদনে পেশ হইবে । এপক্ষ উপস্থিত না থাকিলে সেক্রেটারী এবং যিনি 
সভাপতির কার্য করিবেন তাঁহার স্বাক্ষরে সভার কার্যবিবরণী এপক্ষ সদনে পেশ হইবে। 

৯। শ্রীযুত কমলাপ্রসাদ দত্ত, এম্, এ, বি, এল্ ব্যবস্থাপক সভার কার্য করিবেন। 

3, 1. 9611 

17.5.37. 

নিদশন-”৬৪ 

প্রিভি কাউল্সিলের সদস্য নিয়োগ 

8. 8৪. 1. 1%01111গ 

মেমো নং ১৫ 

প্রিভি কাউন্সিলে, যে সকল মোকদ্দমা মূলতবী আছে তাহার বিচারকার্যভার ১৩২৬ শ্রিপুরাব্দের ১ আইন 
বা সাক্ষাৎ আপীল ও প্রিভি কাউন্সিল সংক্রান্ত বিধির ৭ ধারার বিধান অনুসারে, পাঙ্বোক্রে তিন জন কার্য্য- 
কারকের উপর সাময়িকভাবে অপিত হইল। ইহারা সাময়িকভাবে প্রিভি কাউল্সিলের সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন, 
ইতি। সন ১৩৩৭ স্্রিং, তারিখ ১৭ই ভাদ্র। 

১। চিফ জজ, খাস আদালত 

২। রাজমন্ত্রী 
৩। শ্রীযুত বাবু কমলাপ্রসাদ দত, এম্, এ, বি, এল্, এসিষ্ট্যাল্ট প্রাইভেট সেক্রেটারী । 
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রাজগী ত্রিপুরার সরকারী াংলা 

নিদশন--৩৬৫ 

খাস আদালতের চিফ জজ নিয়োগ: কমার সুরেন্দ্রচন্দ্র দেববন্মা 

চি. 1.1৮10111698 

3.2.39. 

নং ২৬ 

দেওয়ান বাহাদুর শ্রীযৃত বিজয়কৃমার সেন শাসন বিভাগের কাধ্যে যোগদান করায় আদেশ করা গেল 
যে দ্বিরাদেশতরে অস্থায়ী জজ কমার শ্রীলশ্রীযৃত সরেন্দ্রচন্দ্র দেববশ্্মা বাহাদুরের হস্তে খাস আদালতের 
জজের কার্যভার ন্যস্ত থাকিবে । তিনি স্বীয় বিবেচনান্যায়ী জজ শ্রীযৃত রমনীমোহন গোস্বামী অথবা জজ 
শ্রীযৃীত ঠাকর ললিতমোহন দেববঙ্্মণ সহ একযোগে আপীল বিভাগের কার্য করিবেন এবং এতদুভয়ের 
অন্যতম জজ তাহার নির্দেশান্সারে আদিম বিভাগের কাধ্য করিবেন। দেওয়ান বাহাদুর শ্রীযুত বিজয়কমার 
সেনের নিকট যে সমুদয় আপীলের শুনানী হইয়াছে প্রয়োজন হইলে তাহার রায় প্রকাশ 'জন্য তিনি খাস 
আদালতের জজের ক্ষমতা পরিচালন করিবেন। ইতি । সন ১৩৩৯ ব্রিপরাব্দ ওরা জ্যৈষ্ঠ । 

নিদশন--৬৬ 

খাস আদালতের চিফ জজ পদে নিযৃক্তি, : জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস 

মেমো নং ৩৮ 

3. 3. 1. 1৬101711559 

20.8.39. 

ব্রিটিশের অবসরপ্রাপ্ত সেসন জজ শ্রীযৃভ ক্তানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয়কে আপাততঃ তিন বৎসরের 
জন্য খাস আদালতের চিফ জজের পদে নিযুক্ত করা যায়। | 

তাঁহার মাসিক বেতন মং ৫০০. পাঁচ শত টাকা ধার্য করা গেল। তদতিরিস্ত তিনি বাসা, যান ইত্যাদি 
বিষয়ক পদোচিত প্রচলিত সবিধাদি প্রাপ্ত হইবেন । ইতি সন ১৩৩৯ ভ্রিপূরাব্দ. তারিখ ৩০শে কাতিক। 

নিদশন--৬৭ 

মহাফেজখানার কমচারিগণের দৈনিক ডায়েরী রক্ষার এক পৃষ্ঠার একটি নিদর্শন অবগতি *৮" 

১৩।১০।১৩৩৯ ন্ত্রিং 

অদ্য আফিসে আসিয়া জেনারেল সেহানবীশ বাবুর নিকট ডাকের ঝাগজের দুই খানার মোড়ক লাগাইয়া 
পিয়ন বহিতে ভুক্ত করতঃ বিলি করান গেল। তৎপর ২ খানা চালান শুদ্ধ লিখা হয় এবং একখানা নকলের 
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ধা 
আইন, বিচার ও ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি 

দরখাস্তে আদেশ লিখা হয়, ৭ খানা কাবাজে নোট দিয়া পেশে প্রেরণ করা হয়, তৎপর ৪ খানা কাগজ ফাইল 
সামিল করা হইল । আফিসের উপস্থিতিঘতে অন্যান্য কার্য করা হয়। 

দেখিলাম 
7. 1. 9111817 শীহেমেন্দ্রপ্রকাশ সিংহ 
নায়েব দেওয়ান মোহরের 

১৩।১০।৩৯ ন্ত্রিং 

অদ্য আফিসে আসিয়া নকলসেরেস্ভার কার্য করা হয় ও আফিসের অন্য কাফের সহায়তা 
করা হয়। ইতি 

শ্রীআব্দ্ুল খালেম 
নকল নবীশ 

১৩1১০।৩৯ 

নিদর্শন--৬৮ 

খাস আদালতের রায়: মোকদ্দমা-অসাবধানতাম় মোটর চালনাব ফলে নরহত্যা 

আগলতলা 

খাস আদালত 

আপীল বিভাগ 

নজির 

অধিবেশিত--শ্রীযূতন বাবু জানেন্দ্রমাহন দাস, বি, এল্, চিফ-জজ 
কমার শ্রীলশ্রীযূত স্রেন্দ্রচন্দ্র দেববশ্মা বাহাদুর, জজ 

মোং ৪৫ নং ফোৌঃ মেসিন সন ১৩৪০ ন্রিং 
মোং ৩০৪ নং ফৌঃ ছং সন ১৩৩৯ ভ্্রিং 

নিষ্পত্তির তারিখ ৬ই আষাত সন ১৩৪১ ন্রিং 
শ্রীপরেশচন্দ্র চক্রবর্তী শ্রীশ্রীয়ুত সরব্গর পক্ষে 
বিবাদী মোসনকারী শ্রীহাচন আলী 

বাদী প্রতিপক্ষ 
মোং অসাবধানতায় মোটর চালনাদ্ধারা নরহত্যা বিষয়ক 

উকিলের নাম উবঝিলের নাম 

শ্রীযুত বাবু প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

এই মোসনে বিবেচ্য এই যে, কোন ছং ফৌজদারী মোকদ্দমায় ম্যাজিস্ট্রেট সাক্ষীগণের জবানবন্দী 
আংশিক বা সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ করিয়া চার্জ স্থাপনের পৃব্রে স্থানান্তরে গেলে বিবাদী পরবর্তী ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট 
[90709৬০ 11181 দাবী করিতে পারে কিনা? ব্রিটিশ ফৌজদারী কাধ্যবিধির ৩৫০ ধারা অবলম্বনে এই বিষয়ের 
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রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 

মীমাংসা করা প্রয়োজন। কাজে কাজেই দেখিতে হইবে যে, ছং মোকদ্দমায় চার্জ স্থাপনের পরব্রের কার্য্যকে 
বিচারকার্্য (0181) বলা যাইতে পারে কিনা? কিম্বা এ কার্য তদন্ত কাধ্য ৫1708175) মাত্র ? 

আমাদের মতে ম্যাজিচ্দ্রেট কোন ছং মোকদ্দমায় পক্ষাপক্ষের উপস্থিতিতে মোকদ্দমার কার্য আরম্ভ করিলেই 
এ মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে । চাজ্জ না হওয়া পর্য্যন্ত বিচার (01191) 
আরম্ভ হয় না এরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। স্তরাং ছং মোকদ্দমায় ম্যাজি্্রেট কতক জবানবন্দী 
লিপিবদ্ধ করিয়া স্থানাস্তরিত হইলে বিবার্দী পরবর্তী বিচারকের নিকট ৫070০ 1118] দাবী করিতে পারিবে 
ইহাই আমাদের মত। অতএব 

আমরা এই আদেশ করিলাম যে, 

এই মোসন গ্রাহ্য হয়। বাদীপক্ষের সাক্ষীগণের পুনরায় প্রথম হইতে জবানবন্দী গ্রহণে মোকদ্দমা 
বিচার € ৫910০ 1181 ) করার জন্য নথী ম্যাজিচ্্রেট আফিসে প্রেরিত হয়, ইতি। ৬৩৪১ ভ্রিং 

এ. 1৮. 10295 

৬. €0. 706০ 8211118 

এ 0৫26 

নিদশন--৬৯ 

প্রিভি কাউচ্সিল আপীল মোকদ্দমায়, থাস আদালতের প্রাণদণত্ডাদেশের পরিবতে রাজ্যেশ্বরের চুঠান্ত নিষ্পত্তি 

3. 78. 1. 719101098 

6.10.41 

মেমো নং ৫৩ 

প্রিভি কাউল্সিল আপীল নং ১ ফৌজদারী ১৩৪১ প্রিং 

শ্রীলাঙ্গল দাস ন্রিপুরা ওরফে শ্যাম রায় ত্রিপুরা শ্রীশ্রীযুত সরকার বাহাদুর পক্ষে শ্রীভাদুচন্দ্র ভ্রিপুরা 
বিবাদী কয়েদী আপীলাল্ট ০11 রেস্পণ্ডেন্ট 

মোঃ জান কৃতবধ 

প্রিভি ঝউন্সিলের সদস্যগণের অভিমত ও কাগজাত আলোচনান্তে অপরাধ নির্ণয় সম্পকে সদস্য?াণ সহ 
একমত হইয়া এবং দণ্ডাদেশ সম্পকে অধিকাংশের মত গ্রহণকরতঃ | 

আদেশ করা গেল যে 

খাস আদালতের অপরাধ নির্ণয় স্থিরতর থাকে এবং প্রাণদণ্ডাদেশের পরিবর্তে অপরাধী লাঙ্গল দাস 
ওরফে শ্যাম রায় শ্রিপুরা যাবজীবন সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করে। ইতি। সন ১৩৪১ ভ্ত্রিং, তারিখ ৬ই মাঘু। 
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আইন, বিচার ও ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি 

নিদর্শন--৭০ 

রাজনৈতিক ডাকাতী ইত্যাদি মোকদ্দমা বিচারের জন্য বিশেষ ফৌজদারী আদালত গঠন 

13. 3. 16. 112111108, 
28.4.1342 

মেমো ৫৮ 

ফৌজদারী বিচার ও শাস্তিবিষয়ক ১৩৪২ ভ্রিপূরাব্দের ১ আইনের ৪, ১৫ ও তৎসংস্ম্ট অন্যান্য ধারার 
বিধানান্সারে পাশ্ব লিখিত মোকদ্দমার বিচার জন্য নিশ্নলিখিত তিন জন বিচারক দ্বারা একটি বিশেষ ফৌজদারী 
আদালত গঠিত হয়। আদালত উপরোভ্ত: আইনের বিধানান্সারে এই মোকদ্দমা বিচার করিবেন। 

৩৯ নং প্রঃ এ৪. 

২৩।১২।৪১ ভ্্রিং 
শ্রীশ্রীযূত সরকার বাহাদুর ১। শ্রীযৃত জানেন্দ্রমোহন দাস, বি, এল্ 

পক্ষে (চিফ জজ, খাস আদালত)-- প্রেসিডেন্ট 
শ্রীস্রুজ মিঞা, কন্ষ্টেবল--বাদী ২। শ্রীযৃত রায় বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ দাস, এম্, এ, বি, এল্ 

বনাম ব্রিটিশ রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত ডিম্ট্রিকট ও সেসন 
১। শ্রীপবিভ্র পাল জজ)--জজ 
২।, শ্রীশচীন্দ্র দত্ত ৩। শ্রীযৃত রমনীমোহন গোস্বামী, এম, এ, বি, এল্ 
৩। শ্রীকষ্ণপদ চক্রবর্তী খোস আদালত আদিম ১ সেসন বিভাগের জজ) 

গং--বিবাদী -জজ 
মোঃ ডাকাইতি ইত্যাদি। 

বিশেষ ফৌজদারী আদালতের বিচারপতি নিয়োগ 

2 ৪. 8. 16. [1801194 
৬ 28.4.1342 

মেমো নং ৬০ 

১৩৪২ ভ্রিপুরাব্দের ফৌজদারী বিচার ও শাস্তি বিষয়ক ১ আইনের ৪ ও ১৫ ধার।র বিধানানুসারে 
পার্থলিখিত মোকদ্দমার বিচার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে বিশেষ আদালতের বিচারক নিয়োগ করা যায় :-- 

৩৯ নং প্রঃ এঃ 

২৩।১২।৪১ ত্রিং 
শ্রীশ্রীযৃত সরকার বাহাদুর ১। শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, বি, এল 

পঙ্গে (চিফ জজ, খাস আদালত)--প্রেসিডেন্ট 
শ্রীস্রূজ মিঞা, কন্ষ্টেবল--বাদী ২। শ্রীযুত রায় বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ দাস, এম্, এ,বি, এল্ 

বনাম ব্রিটিশ রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিকটু ও সেসন 
১। শ্রীপবিভ্তর পাল জজ)--জজ 
২। শ্রীশচীন্দ্র দত্ত ৩। শ্রীধৃত রমনীমোহন গোস্থামী, এম, এ, বি, এল্ 
৩। শ্রীকফপদ চক্রবর্তী খোস আদালত আদিম ১ সেসন বিভাগের জজ) 

গংশ-বিবাদী -জজ 
মোঃ ডাকাইতি ইত্যাদি। 

৪৩ 



রাজগী ভ্রিপুরার সরকারী বাংলা 

নিদশন--৭১ 

একটি বিশেষ ফৌজদারী আদালত গঠন সম্বন্ধে দেওয়ান শাসনের প্রস্তাব 

মেমো নং ৫৯ 

প্রস্তাব ও মুসাবিদা মঞ্জর করা যায়। ইতি 

3. 73. 16. 11210194 

২৮1৪।৪২ ভ্রিং 
০৩158 

পার্থোলিলিখিত মোকদ্দমা অত্যন্ত জটিল এবং গুরতরবিধায় এই মোকদ্দমার বিচার কার্য ফৌজদারী 
বিচার ও শাস্তিবিষয়ক ১৩৪২ ভ্রিপুরাব্দের ১ আইনের বিধানানুসারে একটি বিশেষ আদালত দ্বারা সম্পাদিত 
হওয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। অতএব উক্ত আইনের ৪. ১৫ ও তৎসংস্ম্ট অন্যান্য ধারার বিধানানূসারে নিম্ন- 
লিখিত তিন জন বিচারক দ্বারা একটি বিশেষ আদালত গঠিত হইতে পারে। আদালত উপরোস্ত আইনের 
বিধানান্সারে এই মোকদ্দমার বিচার করিবেন। 

৩৯ নং প্রঃ এঃ 

২৩।১২।৪১ ন্ত্রিং 
শ্রীশ্রীযৃত সরকার বাহাদুর ১।- শ্রীযুত জানেন্দ্রমোহন দাস, বি, এল্ 

পক্ষে (চিফ জজ, খাস আদালত)- প্রেসিডেন্ট 
শ্রীসুরূজ মিঞা, কন্ষ্টেবল--বাদী ২। শ্রীযুত রায় বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ দাস, এম্, এ,বি, এল 

, বনাম (ব্রিটিশ রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্্রিকট্ ও সেসন 
১। শ্রীপবিভ্র পাল জজ)--জজ 
২। শ্রীশচীন্দ্র দত্ত ৩। শ্রীযুত রমনীমোহন গোস্থামী, এম, এ, বি, এল্ 
৩। শ্রীকৃষ্ণপদ চক্রবস্তী খোস আদালত আদিম ১ সেসন বিভাগের জজ) 

গং-বিবাদী _জজ 
মোঃ ডাকাইতি ইত্যাদি। 

নিব্বাচিত তিন জন মধ্যে ১ নং এবং ৩ নং জজ এ রাজ্যের সরকারী কম্মচারী। ২ নং শ্রীযৃত রায় 
[হ।দুর মহেন্দ্রনাথ দাস ব্রিটিশ রাজ্যে এই শ্রেণীর বিশেষ আদালতে কার্য করিয়াছেন।, যে কয়জন ব্রিটিশ 
আট অবসরপ্রাপ্ত কাধ্যকারক এই কাধ্যভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন বলিয়া জানা গিয়াছে তল্মধ্যে 
রায় বাহাদুর শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ দাসের দাবীই নিশ্নতম। কারণ তিনি কাধ্যে নিযুর্ত থাকার দিন ব্রিটিশ 
রাজ্যের হারে দৈনিক ৬০২ (ষাইট টাকা) এবং অন্যান্য দিন মান্র দৈনিক ১০. দেশ টাকা)তে কার্য করিতে 
স্বীকৃতি আছেন। যাতায়াতের পাথেয় ব্রিটিশ রাজ্যের প্রথানুসারে প্রথম শ্রেণীর দিতে হইবে। সুতরাং শ্রীযৃত 
রায় বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়কে যে যে দিন বিশেষ আদালতের কার্য হইবে এ এঁ দিনের জন্য 
দৈনিক ৬০. (াহট টাকা) হিসাবে এবং অন্যান্য দিনের জন্য দৈনিক ১০ টাকা হিসাবে এলাউল্স এবং 
যাতায়তের জন্য প্রথম শ্রেণীর পাথেয় প্রদানের সর্তে নিয়োগ করা যাইতে পারে। এতৎ সম্পর্কে ইতঃপূর্কে 
শ্রীশ্রীযীত সহ আলোচিত হইয়াছে। 

এতৎসহ এই বিশেষ আদালত গন সম্পকিত এবং উক্ত আদালতের জজ নিয়োগ সম্পকিত, দুইটি 
মোসাবিদা উপস্থিত করা হইল। 

বিহিতাদেশ প্রার্থনায় শ্রীশ্রীযৃত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর সাক্ষাৎ পেশ হয়। 

3, 1. 961 

দেওয়ান শাসন 
12.8.32,. 

৪৩৭ 



আইন, বিচার ও ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি 

নিদরশন--৭২ 

ব্যবহারজীবী আইন সংশোধন (ওকালতী পরীক্ষা দিবার যোগ্যতা) 

মেমো নং ৯০ 

[). 73. 16.719111194 

22.3.45. 

এ রাজ্যের ব্যবহারজীবী আইনের ১০ ধারার বিধান অনুসারে 1.৮ বা 15০ পরীক্ষোতীণ' হইলেই 
প্রথম শ্রেণীর ওকালতী পরীক্ষা দিবার সযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু অধুনা অধিকতর শিক্ষিত ব্যজিগকে উত্ত 
পরীক্ষায় উপস্থিত. হইতে দেওয়া সঙ্গত বিবেচনায় আদেশ হইল যে-- 

অতঃপর বি. এ, বা বি. এস. সি উপাধিধারী ব্যক্তি ভিন্ন কেহই এ রাজ্যের ওকালতা পরাক্ষা দিবার 
অধিকারী হইবে না। ইতি সন ১৩৪৫ ভ্রিং ২২শে আষাত। 

নিদর্শন--৭৩ 

চিফ জাঙ্টিস পদে নিয়োগ: খগেন্দ্রচন্দ্র নাগ 

13. 13. 16. 11911198 

10.44715 

খাস আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারপতি চিফ জজ শ্রীযৃক্ত জানেন্দ্রমোহন দাস, বি, এল্, মহাশয় বাদ্ধক্য 
প্রযুক্ত কার্যে ইস্তাফা দেওয়ায় তৎস্থলে. শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রচন্দ্র নাগ, বি, এ, এম, বি, ই, বার-এ্যাট-ল মহাশয়কে 
মাসিক মং ৭০০২ সাত শত টাকা বেতনে প্রধান বিচারপতি (016 1851106) পদে নিযুক্ত করা যায়। হাজিরের 
তারিখ হইতে তিনি নিযুক্ত গণ্য হইবেন। ইতি--সন ১৩৪৭ শ্রিপুরাব্দ তারিখ ১০ই ্রাণ। 

৪৩৩ 



রাজগী শ্রিপুরার সরকারী বাংলা: 

নিদর্শন--৭৪ 

খাস আদালতের বিচার নিষ্পত্তি: মোকদ্দমা--সংশিত মৃলীয় দাবী রহিত গ্ষরা 

ভ্রিপ্রারাজ্য 

খাস আদালত--আপীল বিভাগ 

নজির 

অধিবেশি৩--শ্রীযূত বাবু খগেন্দ্রচন্দ্র নাগ, বি, এ, বার-এটু-ল, এম্-বি-ই,চিফ জাম্টিস 
শরীধৃত ঠাকুর হাদয়রঞ্জন দেববশ্া, জজ 

বিচারপতিগণ 

নিষ্পত্তি তারিখ ১৪ই আশ্বিন সন ১৩৪৭ ভ্্রিং 
মোং ১৩ নং দেঃ আঃ সন ১৩৪৭ ন্ত্রিং 
মোঃ ৮৮ নং দেঃ অঃ সন ১৩৪২ ভ্ত্রিং 

দি টিপারা টি করপোরেশন লিমিটেড বাদী-আপীলাল্ট 
বং 

শ্রীশ্রীযৃত স রকার বাহাদুর পক্ষে 
শ্রীযুত সদর কালেকটার গং বিবাদী-রেস্পত্ডেন্ট 

আপীলাল্ট পক্ষে উকিল শ্রীযুত প্রিয়নাথ বন্দোপাধ্যায় 
রে্পন্ডেল্ট পক্ষে উকিল শ্রীযুত্ত' মুন্সী আব্দুল আজিজ 

মোং-সংশিত মূলীয় দাবী বাদীর অদেয় সাব্যস্তে তল্মূলীয় আনুষ্ঠানিক কার্য পণ্ড ও রহিত বাবত। * 

এই আপীলটতে শুধু একটি বিষয়ই বিচাষ্যের বিষয়। বনকর বিভাগ সন্বন্ধীয় ১৩৩০ ভ্রিং সংশোধিত 
নিয়মাবলী ২ ধারার মশ্মান্যায়ী বাদী-আপীলান্ট প্রতিকার পাইতে পারে কিনা ইহাই আমাদের বিচাষ্যের 
বিষয়। ২ ধারাতে লিখিত আছে যে “এ রাজ্যের তালুকদার কি জোতদার বাসিন্দা প্রজা স্বীয় তালক কি 
জোত ভূমিস্থিত নিশ্নলিখিত রক্ষাদি এরাজ্য মধ্যে নিজ প্রয়োজনে ব্যবহারার্থ কর্তন করিতে, পারিবে ইত্যাদি।” 
রেস্পত্ডেল্ট সরকার পক্ষের বক্তব্য এই যে “বাসিন্দা” শব্দটি “এ রাজোর তালুকদার” এর বিশেষণ এবং 
বাদী আপীলান্টকে প্রমাণ করিতে হইবে যে সে এরাজ্যের বাসিন্দা। রেস্পগ্ন্টি সরক।র 
পক্ষ ইহাও বলেন যে ইহা প্রমাণ করিতে না পারিলে বাদী কোনও প্রতিকার পাইতে পারে না এবং সংশিত 
মূলীয় দাবী বাদীর দেয় হইবে। অতএব ২ ধারার ব্যাখ্যা দরকার । বাদী যে এ রাজ্যের তালুকদার ইহা নিশন 
আদালত মূল মোকদ্দমাতে সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং ইহা আমরা অনুমোদন করিলাম। কিন্তু তিনি ইহাও সাব্যস্ত 
করিয়াছেন যে সে এ রাজ্যের “বাসিন্দা” তালুকদার নহেন। ২ ধারাতে “বাসিন্দা” শব্দটি “এ রাজ্যের তালুকদার” 
এর পরে ব্যবহার করা হইয়াছে । সরকার পক্ষ বলেন যে “বাসিন্দা” শব্দটি “এ রাজ্যের তালকদার” এর 
বিশেষণ এবং বাদী-আপীলান্টকে প্রমাণ করিতে হইবে যে সে এই রাজ্যের বাসিন্দা তালুকদার । এই ব্যাখ্যার 
সহিত আমরা একমত হইতে অক্ষম। বাঙ্গলা ভাষাতে--বিশেষতঃ বাঙ্গলা ভাষার গদ্য রচনাতে-বিশেষণ সব্রদাই 
বিশেষ্য পদের পরব্রেই থাকে । সাধারণতঃ ইহাই দেখা যায়। অবশ্য পদ্য রচনাতে বিশেষণ কোন ২ সময় 
বিশেষ্য পদের পরে থাকিতে পারে। এই সাধারণ রীতির বিরুদ্ধে আমরা কেন এই ধারাটি রেস্পন্ডেটের সাঁপক্ষে 
ব্যাখ্যা করিব ইহার কোন যুক্তিযুস্ত কারণ আমাদের নিকট উপস্থাপিত করা হয় নাই। কোনও আইনের ধারার 
ব্যাখ্যা করিতে হইলে কোন ২ ও সময় সেই আইনের ০০1০5 ৪1৫ 1685010$” দেখিতে হয় সন্দেহ 
নাই। কিন্ত আইন কর্তাদের 0০701এ তর বিতক এবং তাহাদের মতামত আইনত$ আদালতে গ্রাহ্য নয়। 
বনকর বিভাগ সম্বন্ধীয় ১৩৩০ ভ্রিং সনের সংশোধিত নিয়মাবলীতে যে অতি সামান্য “০৮৪০ 810 15850178” আছে 
তাহা হইতে এঁ নিয়মাবলীর কোন ধারাই ব্যাখ্যা হইতে পারে না বা করা যায় না। বিশেষতঃ আইনের মর্ম 
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এই যে কোনও ধারা যদি অতি সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হইয়া থাকে এবং ভাবার্থে যদি কোনও ৪11018516 
না থাকে তাহা হইলে সরল অই গ্রাহ্য । “০9619015810 1585015” এর অনুশাসনে অন্য কোনও ব্যাখ্যা এস্থলে 
করা উচিত নয়। ২ ধারা অতি সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং ইহাতে কোনও 811012815 না 
থাকায় আমরা সাব্যস্ত করিলাম থে “বাসিন্দা” শব্দটি “এরাজ্যের তালুকদার” এর বিশেষণ নহে, এবং সংশিত- 
মূলীয় দাবী বাদীর অদেয়। 

অতএব আদেশ হয় যে বাদীর মূল মোকদ্দমা ও আপীল ডিক্রী হয়। ২৮৩ নং সংশিতের দাবী 
১৩৩৩ ন্রিং 

বাদীর অদেয় বলিয়া সাব্যস্ত হয়। এই আপ্পীলে পক্ষাপক্ষ আপন আপন খরচ বহন করে। বাদী মূল 
মোকদ্দমার ন্যাষ্য খরচ বিবাদী পক্ষ হইতে পাইবে। 

০. 0. 82 

(01191 )8050106 

21. 1২. 1066 739211702. 

14.6.47. 

নিদর্শন-”৭৫ 

খাস আদালতের বিচারপতি নিযুক্ত: বাবু সারদাচরণ সরকার 

নং ১৫৯ 

৪. 3. 1. 1১191115994 

21.11.48. 

রোবকারী দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযূক্ত ভ্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ 
মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রমকিশোর দেববশ্মা বাহাদুর, কে, সি, এস্, আই এলাকে 

স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, সন ১৩৪৮ ভ্রিপূরাব্দ, তারিখ ২১শে ফাগুন । 

ত্রিপুরা সিভিল সাভিসভুত্ত' কম্্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ সরকার, এম, এ, বি, এল কে এতদ্বারা 
খাস আদালতের [১1579 38৫86 পদে নিযুক্ত করা যায়। 

. চলিত বর্ষের ১৭ই পৌষ তারিখ হইতে তাহার এই পদে নিযুক্ত প্রবল গণ্য হইবে। ইতি-- 
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নিদশন--৭৬ 

ব্রিপুরা রাজ্যের শাসনতন্ত্র বা ১৩৫১ ব্রিপ্রাব্দের ভ্রিপ্রা-গভর্পমেন্ট আইন 

নং ৯৯৬ ক্যাম্প 

শীবীরবিক্রম মাণিক্য 

আদেশ 

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চ-শ্রীযুত্ত ভ্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মহারাজ 
মাণিক্য স্যার বীরবিক্রমকিশোর দেববশমা বাহাদুর, কে, সি, এস, আই. এলাকে ভ্রিপুরা রাজা, 

রাজধানী আগরতলা, ইতি, সন ১৩৫১ প্রিপূরাব্দ, তারিখ ২০শে আষাত। 

যেহেতু শাসন সংস্কার সম্বন্ধীয় এ পক্ষের বিগত ১৩৪৯ ভ্রিপুরাব্দের শুভ নববষের ঘোষণায় ভ্রিপুরা- 
রাজ্যের শাসনকার্্য নিয়ন্ত্রণার্থে অগৌণে এক লিখিত শাসনতন্ত্র প্রচার সম্পর্কে এ পক্ষের প্রিয় প্রজারন্দকে প্রতিশ্তি 
প্রদর্ত হইয়াছিল । 

এবং যেহেতু এ পক্ষের উত্ত সংকল্প বিশেষক্তগণ কন্তক রাজ্যের ও পারিপাশ্বিক যাবতীয় অবস্থাসহ 
পরীক্ষিত হইয়া শ্রিপূরারাজ্যের এক শাসনতন্ত্র রচিত ও আইনের পাণুলিপি আকারে এ পক্ষের মঞ্জরীর জন্য 
উপস্থিত হইয়াছে; 

অতএব অতি আনন্দের সহিত আদেশ করা যায় যে, 

সঙ্গীয় শাসনতন্ত্রের পাশুলিপি মঞ্জর হয়, এবং উহা আগামী ১লা শ্রাবণ হইতে শ্রিপুরা রাজোর শাসনতন্ত, 
বা ১৩৫১ শ্রিপুরাব্দর ১ আইন নামে রাজ্যের সবববত্র প্রবল হয়। 

*গ্রিপূরা স্টেট গেজেটের ১লা শ্রাবগ, ১৩৫১ প্রিপ্রাব্দ তারিখের বিশেষ সংখ্যায় প্রচারিত। গেজেটে প্রকাশিত মঞ্জরী আইনটি 
এস্কলে দেওয়৷ হইল না। 
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নিদর্শন--৭৭ 

হাইকোটের বিচার নিশ্পত্তি : মোকদ্দমা-_ডিক্রীজারী 

ভ্রিপূরা রাজ্য 
রাজধানী আগরতলা 

হাইকোট' অব্ জুডিকেচর, ভ্রিপুরা-আপীল বিভাগ 
নজির 

অধিবেশিত শ্রীযুত বাবু খগেন্দ্রন্দ্র নাগ, বার-এট্-ল। এম্,বি,ই,॥ চিফ জাম্টিস্ 
ও 

শ্রীযূত বাবু অখিলচন্দ্র মজুমদার, এম্,এ, বি,এল্, জজ 
নিজ্পত্তির তারিখ ২২৫।সন ১৩৫১ ভ্রিপুরা 
৪নং দেঃ আঃ বাজে সন ১৩৫১ ভ্রিপূরা 
২৩নং ডিং সন ১৩৫০ ত্রিপুরা 

শ্রীক্ণকুমার ত্রিপুরা, দায়িক-আপীঃ 
এবং 

শ্রীকালীকিক্কর শশ্্মা গং, ডিক্রিদার- রেস্পঃ 
আপালান্ট পক্ষে উকীল শ্রীযুত প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

রেম্পঃ পক্ষে উকীল শ্রীযৃুত রমানাথ চক্রবর্তী 
মোং-ডিক্রিজারী 

ডিক্রীজারী মূলে এই আপীলটি দায়িক দাখিল করিয়াছে । এই আপীলে দুইটি বিচার্য্য বিষয় এই যে- 
১ম, ভারত গভর্ণমেন্টের প্রচলিত হিন্দু স্ত্রীর উত্তরাধিকারী বিষয়ক 4০0 ০. 18 ০ 1937 (োহা 
১৪ই এপ্রিল ১৯৩৭ ইং সন হইতে কাধ্যকরী হইয়াছে) এই কাজ্যে হিন্দুদিগের প্রতি প্রযোজ্য কিনা ॥ ২য়- মৃত 
ব্যক্তি নামীয়ু ডিক্রীজারীর অযোগ্য এই প্রশ্নটি জারীর আদালতে বিচাধ্য কিনা। প্রথম বিচার্্য বিষয় সম্থন্ধে 
আমাদের বক্তব্য এই যে যখন কোনও €০যাগা।0॥ [.2%/ পরবস্ভী 9081815 18৮ দ্বারা ৪77617050 বা 
17)0901060 হন্ন উক্ত 96500006 [.2৬ই আইন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উত্ত 9181016 ]8৬ই কোনও বিচাহ্য 
বিষয় সম্বন্ধে প্রয়োগ করিতে হইবে । এস্থলে 21008 00]াযা।0ো। 1:2৬ যখন 4১০1 ৩. 18 ০01 1937 দ্বারা 
87101060 হইয়াছে এই 9081016 1.8৬/ই প্রয়োগ করিতে হইবে। দ্বিতীয় বিষয় সম্বদ্ধে আমাদের বক্তব্য এই 
যে মৃত ব্যক্তির নামীয় ডিক্রী জারীর অযোগ্য ইহা জারীর আদালতেই বিচার্য বটে। কিন্তু এস্থলে মুত ব্য্তি'র 
মৃত্যু কোন্ তারিখে ম্টিয়াছিল ইহা অবধারণ করা দরকার । 

অতএব আদেশ-মোকদ্দমাটি নিশ্ন আদালতে 197210 করা হয়, এবং আমাদের উক্ত দুইটি আইন 
ঘটিত নিদ্দেশ অনুসারে ইহা নিষ্পভি হয়। 09503 1. 01) 0০871 910৬ ৬111 20106 0116 15010 ০ 01061 
৪৩ (0 69303 11 (1813 9010০91. 

1৩. 0. 25 
07161 70191106 

4৯. 00410071081 

086 
22.5.51 
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নিদর্শন--৭৮ 

রাজসভা বিচার কমিটির বিচার নিম্পত্তি 

ভ্রিপুরা রাজ্য 
রাজধানী আগরতলা 

রাজসভা--বিচার করিটি 

নজির 

8৪. 8৪. ৮.1৬0111152 

প্রিভি-কাউন্সিল আপীল নং ১ দেওয়ানী বাজে সন ১৩৫০ ভ্রিপূরাব্দ। 

শ্বীরজনীকাস্ত পাল দায়িক --- আপীলান্ট। 

মৃত হরকৃমার মোদকস্থলে ততত্যজ্য বিস্তভোগী ওয়ারীশ পৃল্র ১। শ্রীসূশীল কমার মোদক ২। শ্রীসুনীল 
কমার মোদক নাবালক বর্তমানে সাবালক) ৩। শ্রীঅনিল কমার মোদক নাবালক বের্তমানে সাবালক) 
রেস্পণ্ডেন্ট। 

মোকদ্দমা ডিক্রীজারী। 

সদস্যগণের অভিমত আলোচনায় প্রকাশ পায় আলোচ্য ডিক্রীজারী মোকদ্দমার আপীল প্রিভিকাউন্সিলে 
গ্রহণযোগ্য নহে, অতএব 

আদেশ- 

এই আপীল ডিসমিস হয়। পক্ষগণ নিজ নিজ আদালত ব্যয় বহন করে, ইতি। সন ১৩৫১ শিং, তারিখ 
২৫শে ফাকগুন। 

শ্ীব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্্মা 

ভারপ্রাপ্ত সদস্য, 
রাজসভা, বিচার কমিটি। 

প্রিভিঃ আপীল নং ১ দেঃ বাজে সন ১৩৫০ ত্রিপুরা । 
খাস আঃ নং ২১ দেঃ আঃ বাজে সন ১৩৪৯ শ্রিং। 

তারিখ ২২শে ফাল্গুন ১৩৫১ ন্রিপুরাব্দ। 

শ্রীরজনীকান্ত পাল ---৭ দায়িক। 

আপালাল্ট। 

বনাম 

'হরকুমার মোদক স্থলে তত্ত্যজ্য বিত্রভোগী ওয়ারীশ পুত্র ১। শ্রীসূৃশীল কমার মোদক ২। শ্রীসুনীল 
কমার মোদক বের্তমানে সাবালক) ৩ শ্রীঅনিল কুমার মোদক নাবালক বর্তমানে সাবালক)-রেস্পদ্ডেন্ট। 
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মোকদ্দমা ডিক্রীজারী। 

খাস আদালতের ডিক্রীজারী সংক্রান্ত ১৩৪৯ ব্রিপূরাব্দের ২১ নং দেওয়ানী আপীলের ১৭।১।৫০ স্ত্রিং 
তারিখের নিষ্পত্তি আদেশের প্রতিকূলে এই সাক্ষাৎ আপীল উপস্থিত হইয়াছে। আপীলান্টের উকীলের বক্তব্য 
শ্রবণ করা গেল। 

ভ্রিপুরা রাজ্যের শাসনতন্ত্র অর্থাৎ ১৩৫১ ভ্রিপুরাব্দের ১ আইন ও শাসনতন্জ্রাধীন ৪নং নিয়মাবলী প্রচার 
হইবার পর হইতে উক্ত নিয়মাবলীর তৃতীয় পরিচ্ছেদস্থ ১৯ সংখ্যক নিয়মানূসারে আপীল সম্পর্কে বিচার 
কমিটির অধিকার ও বিচার্য মোকদ্দমার প্রকার নিয়ন্ত্রিত হয়। 

উক্ত নিয়মের (চ) প্রকরণানুসারে মূল দেওয়ানী মোকদ্দমায় সাক্ষাৎ আপীল না হইয়া থাকিলে ডিক্রীজারী 
ও নীলামাদি সংক্রান্ত কোন বিষয়ে সাক্ষাৎ আপীল চলিতে পারে না। সুতরাং বর্তমন আইনের মল ব্যবস্থানূসারে 
এই আপীল গ্রহণযোগ্য নছে। 

তবে এই আপীল শাসনতন্ত্র প্রচারের প্ব্বস্তী কালের বিধায় উক্ত ৪নং নিয়মাবলীর ১৯(ক) 
প্রকরণানূসারে পূর্ব প্রচলিত আইন, অর্থাৎ ১৩২৬ ন্্রিপুরাব্দের ১ আইন সম্মত হইলে কমিটির বিচার্য হইতে 
পারে। 

১৩২৬ ্রিপূরা ১ আইনের ৫ ধারার বিধান দ্বারা তৎকালীন প্রিভি-বাউন্সিলের বিচারাধিকার ও বিচার্্য 
মোকদ্দমার প্রচার নিয়ন্ত্রিত হয়। 

উক্ত ধারার (ক) প্রকরণে দেওয়ানী মোকদ্দমায় যেস্থলে নালিশী তায়দাদ ১০০০২ এক হাজার টাকা 
বা তদৃদ্ধ মান্তর তথায়ই প্রিভি কাউন্সিল আপীল চলিতে পারে বলিয়া ব্যবস্থিত হইয়াছে ॥ উক্ত ধারায় ডিক্রীজারী 
ইত্যাদি বাজে মোকদ্দমার কোন উল্লেখ নাই। 

আম্াদিগের অভিমতে ডিক্রীজারী “তায়দাদ বিশিষ্ট দেওয়ানী মোকদ্দমা” সংজ্ান্তর্গত হইতে পারে না এবং 
আপীলান্টের উকীলেরও ইহা স্বীকৃত। 

বিশেষতঃ ১৩৪৮ ভ্ত্রিপুরাব্দের ৩নং দেওয়ানী বাজে আপীল নিম্পভি উপলক্ষে বিচারক সদস্যগণের 
স্পষ্ট নির্ধারণ এই যে *প্রিভি কাউন্সিল সংক্রান্ত ১৩২৬ ভ্রিং সনের ১ আইনের ৫ ধারার বিধানমতে নীলাম 
রহিতের প্রার্থনা দেওয়ানী মোকদ্দমার সংক্ঞাতুক্ত করবার কারণ নাই।” উত্ত' পর্ব মীমাংসা আমাদিগের বিশেষ- 
ভাবে বিবেচ্য। 

অতএব শ্্রীশ্রীযৃত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর সমীপে আমাদিগের 

বিনীত অনুরোধ যে, 

অবস্থানুসারে পক্ষগণের প্রতি নিজ নিজ আদালত ব্যয় বহনের নি্দেশসহ এই আপীল ডিসমিসের আদেশ 
প্রচারিত হয়, ইতি। 

8. 106৬ 3017া1001) 
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সদস্যগণ । 
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রাজগী ভ্ত্রিপূুরার সরকারী বাংলা 

নিদশন--৭৯ 

গ্রাম্যমণ্ডলী আইনের কতিপয় সংশোধন বিষয়ক আদেশ 

নং ৩৫৯ 

চট. 3. ৮. ১৬৪10117 

30.11.56 

আদেশ 

দরবার-বিষম-সমর-বিজন্ী মহামহোদয় পক্চশ্রীযুক্ত ভ্রিপুরাধিপতি কর্ণেল হিজ হাইনেস্ 
মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেবব্্মা বাহাদুর, জি,বি,ই,কে,সি,এস,আই, 

এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি। সন ১৩৫৬ ব্রিপূরাব্দ, তারিখ ৩০শে ফাল্গুন । 

যেহেতু ভ্রিপুরা রাজ্যে গ্রাম্যমণ্ডলী প্রতিষ্ঠা কার্যভার শাসন সংস্কার বিভাগের কত্তৃত্বাধীনে নিব্বাহিত 
হওয়া এবং তৎপরতার সহিত এই কার্য নিম্পন্ন হওয়া এপক্ষের অভিপ্রেত,-- 

অতএব এপক্ষের স্বাধিকার এবং ১৩৫১ শ্রিপ্রাব্দের ১ আইন (€ো ভ্রিপুরা শাসনতন্ত্রের) 8৪ ধারার 
বিধানের অনুবলে নিশ্নোক্ত আদেশ করা গেল :-- 

১। এই আদেশ গ্রাম্যমণ্ডলী আইন বা ১৩৫০ ভ্রিপুরাব্দের ১ আইনের সংশোধন বিষয়ক ১৩৫৬ 
ভ্রিপ্রাব্দের ৮নং আদেশ নামে অভিহিত হইয়া অবিলম্বে অতীতকাল সহ) ১৩৫৬ ন্রিপুরাব্দের ১লা পৌষ হইতে 
কার্যে পরিণত হইবে। 

২। গ্রাম্য মণ্ডলী আইনের _৩(গ) ধারার “মন্ত্রী” শব্দের ব্যাখ্যা নিশ্নলিখিতরূপে পরিবস্তিত হইবে, 
যথা :-- 

গে) “মন্ত্রী” শব্দে “শাসন সংস্কার বিভাগের মন্ত্রী বা তৎকার্যযভার প্রাপ্ত কার্যকারককে বৃঝাইবে”। 

৩। মণ্ডলী আইনের যে যে স্কলে "স্বায়তুশাসন বিভাগের” উল্লেখ আছে তথায় টিহতিত “শাসন 
সংস্কার বিভাগ” পাঠ গৃহীত হইবে। 

৪। (ক) গ্রাম্যমণ্ডলী আইনের চতুর্থ পরিচ্ছেদ বা অন্যান্য যে যে বিধানে কোন অনুষ্ঠানের জন্য 
সময় বা ম্যাদ নিদ্দিষ্ট হইয়াছে, নিদ্দেশোস্ত সময়ের সুযোগ গ্রহণ ব্যতীতই অনুষ্ঠান সুসম্পনন হইতে পারে 
এরূপ হাদবোধ হইলে; 

৫১) মন্ত্রী বিশেষ আদেশ দ্বারা ব্যবস্থিত সময় হ্থাস বা বাদ দিতে, অথবা-- 

(২) আইনের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়োজনে সংসুষ্ট অনুষ্ঠান আদৌ অনাবশ্যক মনে করিলে ॥ বিশেষ 
বা সাধারণ আদেশ মূলে উত্ত অনুষ্ঠান অনাবশ্যক বলিয়া নিদ্দেশ প্রচার করিতে ॥ এবং 

(৩) ম্ল উদ্দেশ্য কার্যে পরিণতির জন্য প্রচলিত ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিতে পারিবেন। 

উচ্িখিত অবস্থায় সংস্ম্ট অনুষ্ঠান মূল কার্য সম্পর্কে অনাবশ্যক গণ্যে তদ্ব্যতীত বা মন্ত্রীকর'ক 
সংশোধিত ব্যবস্থানূযায়ী কার্য্য নিষ্পন্ন হইলে উহা সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত বলিয়া গণ্য হইবে। 

€খে) মন্ত্রী প্রদত্ত প্রোন্ত (কে) উপধারা বিরত আদেশ নির্দেশ শাসন সংগ্কার বিভাগের নোটিশ বোর্ডে 
চি 
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এবং সংসৃম্ট কলেকটারী আফিস ও তহশীল কাছারীর নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হইলেই প্রচার সম্পূর্ণ আইন 
সম্মত বলিয়া গণ্য করা হইবে, পরন্ত উক্ত আদেশ নির্দেশ স্টেটু গেজেটে প্রচারিত হইলে নোটিশ বোর্ডে প্রচার 
অনাবশ্যক হইবে। 

এরাপ কোন নির্দেশ সম্বন্ধে, কোন আদালতে কোন মোকদ্দমা বা তর্ক গৃহীত হইবে না এবং আদালত 
মন্ত্রীর আদেশ নিদ্দেশ স্বতঃই আইনসম্মত বলিয়া গ্রহণ 'করিবেন। 

৫। গ্রাম্যমণ্ডলী আইনের ৩), ১০০খে) ও তৎসংসৃম্ট অন্য ধারাস্থ. “তত্ত্বাবধায়ক” বা “সার্কল 
অফিসার” নিয়োগ ও অন্যান্য পদে লোক নিয়োগ এবং ১০৬ ধারা বিবৃত নিয়মাদি প্রণয়ন ও প্রচলন উেক্ত 
ধারা সমূহের ব্যবস্থা স্বত্বেও) শাসন সংস্কার বিভাগের মন্ত্রী বা তৎ্ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্যকারকের ক্ষমতায়ত্ত হইবে। 
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অক্পম্ট ও সম্ভাব্য শব্দ 

ও ৩ অংশ ছিন্ন ও অপাঠ্য 

ফয়ছল শব্দের অর্থ 01909591। এখানে শব্দটি “ফয়সাল!” অর্থাৎ 01050)01) হইবে অনুমান হয়্। 

মলতবী _1১91101110. |] 

মাস্কাবার _110170119 1600107. 

নিষ্পত্তি শব্দের তৎকালীন অস্দ্ধ প্রচলিত ব্যবহার । 

অধীনস্থ শব্দের অশুদ্ধ ব্যবহার। 
পর্দানশীন শব্দের প্রচলিত প্রয়োগ । 

চলৎদণুবিধি _-008110111 1১01191 €০০940. 

অসম্ভবে_া ০৫ 11) 11011791 00150. 

জীর্ণ ও অপাঠ্য 

ম্যাদ বা মিয়াদ_ 11111120101). 
(তমাদি _141779 02160 05 11111181101) 

স্থাবর _601)19]10৬%519. 

অস্থাবর 1২০17109010. 

বাধক _বাধা 

খতু_ন ৮15075010901018, এস্কলে বালিকার সম্বন্ধে বালক শব্দ প্রয়োগ 8৫] অর্থে ব্যবহত হইয়াছে। 

ড্যামিস _ 10871859. 

মাজরা-ঘটউনা। 

মাজরা-ফৌজদারী ঘটনা । 

মোতফরকা, মোতফকা মোকদ্দমা _1৮1156911211090815 91105 

পাবর্বত্য প্রজাগণের উপস্থাপিত মোকদ্দমার বিচারাদির জন্য তৎকালে “পাহাড় আদালত" নামক এবটি পহক আদাভত ছিল। 

নারাজিতে -আপত্তি মূলে 

জোত শব্দের সাধারণ প্রচলন ও অথ হইল, কষি স্বত্বের জন্য বন্দোবস্তীয় জমি। উপরোক্ত আলোচ্য আদেশে ব্যহত 
“ভুইত' শব্দই স্থানীয় উচ্চারণ এবং ইহার অর্থ ফাঁদ বা ০০০৮১ 1181). 
বলাস্তয় বিরহে_বল উপজাত ভয় হইতে বিবজিত অর্থে । 

স্ননূধাবনী -উত্তমরাপে অন্ধাবিত অর্থে । 
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রাজগী ভ্ত্িপুরার সরকারী বাংলা 
যৃগমন্তু-্সংস্কৃত ক্রিয়ার অন্(হওত)+তু (অন্জায়)-অস্ত। যুগোপযোগী অথে ব্যবহাত। 
জেনেদবন্দি -তারিখের ক্রম অনুযায়ী নথীতে অথবা বহিতে স্ুরক্ষিত। 

তমাদি 

নৈসগিক অভিভাবক 7৪ (081 £10181). 

স্অজ্জল_010110 ৫০৬/৪[$- স্ওঅজ্জিল-[)9016 ৫09/01.. 

একতরফা _1-09165. 

সরাসরি মোকদ্দমা _ 94111721171. 

জর-জড়-নিবোধ এবং ম্র্থ। 

হেতু - 51181, বিরোধীয় কারণ। 

বারিত বারণ বা বাধাপ্রাপ্ত, [1170 08116 অর্থে । 

অপ্রকাশ নহে-_101১ 1101 111010/1) 

বাজীগণ্য-বেগবান অর্থাৎ প্রবলগণ্য অর্থে । 

অদ্যাবধি জারী-অদ্য হইতে অথে ব্যবহাত। 

হেবানামা- 1099৫ ০01 6111. 

কটকাওলা _ 05080101719 1770110220. 

ছোলেনামা- 1090 ০01 0012)1)1017155. 

এওজনামা _196৫ ০01 55010000107. 

নাদাবি পক 71994 01 1709 0181]. 

তালাকনামা -10)694 ০ ৫1৬0199. 

ত্যাগপন্ত্র 10০০0 01 10111) 0115111))0111. 

কাবিনামা _1৬1111860 00171190001 1৬10১11101১ 

বয়নামা 9516 06101002906. 

প্রকাশ অথবা উদ্কেলখ অথে প্রয়োগ । 

খোক্ষ _12106111964. 

ফয়ছলী _ ৫15)095০৫. 

টুকগ্রহণ _1416116 1)010১. 

এবারত _ম্ সাবিদা, 0181611)1. 

এতাবেতা -নঅতএব 

অধর্ত ব্য ন8110098111298019, 

ফুরই অথবা ফ্রাই ত্রিপ্লার আদিবাসী শব্দ। উপরোন্তঃ বিচারাদালতের আদেশ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা শ্রীরাজমালা 
২য় লহর গ্রচ্ছে দ্রম্টব্য। 

থাস আপীল আদালতই তৎকালে শ্রিপুরা রাজ্যের সবোচ্চ ন্যায়াধিকরণ ছিল। পরবতী সময়ে খাস আদালত অর্থাৎ হাই- 
কোট স্স্ট হওয়ায় খাস আদালত হইতে পরবতী আপীল ত্রিপ্রা প্রিভিকাউচ্সিলে রাজ্যেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইত। 
রোবকারীর সাধারণ অথ ঘোষণা অথবা আদেশ । তৎকালে সরকারী মেমো প্রসিডিং সমূহ ও সময় সময় রোবকারী নামে 
অভিহিত হইত। 

মিথানে লসঙ্গে। 

পোলিশ ইং জেনারেল পুলিশ ইনসপেকটার জেনারেল। 

মহাফেজখানা- [০০010 10017. 

মোকাবিলা /মোকাবেলা -মিলাইয়া দেখা । 

এস্তমেজাজ _1606161)00 10 1718107 017 00956 101 0162191106 ০01 211/ [001101. 

আহাকামজারী- বিবিধ কামকারী | 
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একাদশ অধ্যায় 

আইন-শৃঙখলা সংরক্ষণ ও জেল প্রশাসন 





আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও জেল প্রশাসন 

নিদর্শন--১ 

কোন সিপাহী বরকন্দাজের বেতনের কিয়াদংশ গ্রহণ অপরাধের দণ্ড 

খাস আপীলের 
মোহর 

র্ নং ১৬ 

3. 0.7069 

রোবকারী কাছারী এলাকে রাজগী পব্বত স্বাধীন ত্রিপুরা হুজ্র শ্রীশ্রীযুত মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর । 
ইতি সন ১২৮৩ ভ্ত্রিং ২২শে বৈশাখ 

কোন সরদার কিংবা মাহিনার হিসাব রাখার কাধ্যকারক যদি সিপাহী ও বরকন্দাজ প্রভৃতির মাসহরার 
কোন একাংশ গ্রহণ করে তাহা হইলে যে পরিমাণ উক্তরূপ মাসহরা গ্রহণ করিবে তাহার দ্বিগুণ জরিমানা 
করা যাইবে অভিপ্রায় হইয়া 

হুকুম হইল যে- 

অন্র রোবকারীর একখণ্ড প্রতিলিপি সর্ব সাধারণের ক্তাপনার্থে সদর কাছারীর কার্যকারক সদনে প্রেরিত 
হয়। ইতি 

নিদর্শন-২ 
৮০ জেইল সম্বন্ধীয় নিয়মাদি 

3. 0,179909 

সন ১২৮৩ শ্রিপরার জেইল কার্যবিধি 

হেতুবাদ 

যেহেতু স্বাধীন ভ্রিপুরার অধীনস্থ আদালতসমূহে দণ্ুপ্রাপ্ত কারাবাসীগণের আচার ব্যবহার কার্যাদি 
কয়েদকালের অবস্থান ও আহারাদি বিষয়ক সমস্ত প্রকারের নিয়ম করা আবশ্যক । তদ্ধেতু নিম্নলিখিত বিধান 
করা গেল। 

১। এই বিধি সমস্ত ভ্রিপুরা স্বাধীন রাজ্যের এলাকাধীন স্থাপিত জেইলখানা ও ভবিষ্যতে উক্ত স্বাধীন 
ত্রিপুরার এলাকায় যেখানে যে জেইল স্থাপিত হইবেক তধ্প্রতি বিবেক এবং তাহাতে স্বাধীন ভ্রিপুরার অন্তর্গত 
সমস্ত প্রকারের আদালতের হাকিমানের হুকমানূসারে কয়েদীগণ আবদ্ধ থাকিবেক। 

প্রথম অধ্যায় 

ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকের কথা 

* ২। শ্রীশ্রীধুক্ত মহারাজা বাহাদুরের আজানুসারে অন্ন জেইলের কার্যাদি সম্পূর্ণ করিবার জন্য ষে ব্যক্তি 
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রাজগী ভ্ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 

জেইলের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক বলিয়া নিযুক্ত হইবে এ কার্যাকারক সব্বতোভাবে নিম্নলিখিত নিম্মমাবলী 
অনুযায়ী কার্য করিয়া নিয়ম সমস্ত সম্পাদন করিবে। 

৩। জেইলের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক কয়েদীগণের আহার ও ব্যবহার ও নিয়ম কাথ্য প্রণালী আপন 
হুকুম তত্বাবধারণে চালাইবে। যে ২ বিষয় হুজুরের হকূম ও অনুমতির আবশ্যক করে তদ্বিষয় নিজ দস্তখতি 
রিপোট' দ্বারা অনুমতি গ্রহণে কার্য সম্পাদন করিবে। 

৪ প্রত্যেক মাসের শেষভাগে কয়েদীগণের রিটার্ন ও খরচাদির মাসিক হিসাব দাখিল করিবে এবং 
কয়েদীগণের কাধ্যের উৎপত্তি দ্বারা যত প্রকারের আয় হয় তাহার কাগজ যথার্থ ও প্রকতরূপে দাখিল করিবে 
জেইলখানার ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকের সাধ্যমতে দিবা রাতি মধ্যে প্রত্যহ একবার জেইল খানায় অবশ্য পদার্পণ 
করিয়া তথাকার কার্যযপ্রণালী পরীক্ষণ ও কয়েদীদিগের অবস্থা পরিদর্শন করিবে। 

৫। যদি জেইল কার্যকারক কোন কয়েদীর ম্যাদ অতীত হওয়ার পৃবে্র কোন .কারণে অর্থাৎ শারীরিক 
কাতরতা সঙ্চরিন্রতা কিম্বা অপর কোন বিশেষ কারণে মুক্তি দেওয়ার ইচ্ছা করে তবে তাহার অনুরোধপন্ত্র 
তজেইলের পরিদর্শকগণের মধ্যে অন্যন দুইজনের সম্মতি গ্রহণে শ্রীশ্রীযুত সমীপে বিস্তারিত রিপোট করিবে এবং 
তদনূসারে তথা হইতে যে হুকম প্রচারিত হয় তল্মত কার্য করিবে। 

৬। জেইল খানার ভারপ্রাপ্ত কাধ্যকারকের অনুমতি ব্যতীত কোন লে।ক জেইলে প্রবেশ করিতে পারিবেক 
না। কয়েদীগণের আত্মীয়বন্থ'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করার যে বিধি প্রচলিত আছে তাহা জেইলের ভারপ্রাপ্ত কার্য- 
কারকের অনুমতি ভিন্ন হইতে পারিবেক না। র্ 

৭। জেইল সম্বন্ধীয় কার্য্যপরিচালন বিষয়ে জেইলের ভারপ্রাপ্ত কাধ্যকারককে ক্ষমতাপন্ন জান করিতে 
হইবে। এবং এঁ কার্যকারক যে যে হুকুম প্রকাশ করিবে তাহা তপছিলের লিখিত ১ নং বহিতে লিখিত হইবেক 
এবং তল্মতে তাহার অধস্ত কার্যকারকগণ কার্যা করিয়া দৈনিক রিপোটট বহিতে রিপো্ট করিবে। 

৮। জেইল সম্পকীয় কার্্যাদি সুনিব্বাহ জন্য জেইল সম্পকীয় কার্যকারকগণ জেইল কাধ্যাধ্যক্ষের 
মনোনীত ও শ্রীশ্রীযূত সাক্ষাতের মঞ্জরীমতে নিযুক্ত হইবেক এবং তাহাদের কব্যবহারে কি অকর্ণনণ্যতা গতিকে 
কিংবা অন্য উপযুক্ত হেতুতে কিয়ৎকাল বিচারকালের নিমিত্ত এঁ কার্যবকারক তাহাদিগকে পদচ্যত করিতে 
পারিবে কিন্তু প্রত্যেক বিষয় হজুরে রিপোর্ট করিয়া সম্মতি লইতে হইবে। 

৯। জেইলখানার কয়েদীগণের আহার কি কার্য জন্য যে ২ জিনিষ খরিদ হয় তাহা সেই ২ কাধ্যে 
ব্যবহার হওয়ার বিষয়ে জেইলখানার ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক দৃষ্টি রাখিবে এবং জেইলখানার অধীনস্থ কার্য্য- 
কারকের নিজ ব্যবহারে কোন জিনিষাত ব্যয় না হয় তাহার বিশেষ অনুসন্ধান মনে ধারণ করিবে। 

দ্বিতীয় অধ্যায় 

জেইল পরিদর্শকের কথা 

১০। ক্ষমতাপ্রাপ্ত দেওয়ান, স্বাধীন শ্রিপুরার ফৌজদারী বিচারক, তথাকার আপীল আদালতের বিচারক 

উপরে লিখিত ব্যক্তিগণ অন্তর জেইলের পরিদর্শক পদে নিযুক্ত হইবেক তাহাদের উচিত হইবে যে 
প্রত্যেক মাস মধ্যে মধ্যে দুইবারের ন্যুন না হয় এমতভাবে জেইল পরিদর্শন করিবে। 

৪8৪৬ 



আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও জেল প্রশাসন 

১১। পরিদর্শকগণের কার্য হইবেক জেইলখানার পরিঞ্কারিতা কয়েদীগণের আহার বিহারাদি কার্যে 
কি সম্বন্ধে যে যে নিয়ম ও যে যে বিধান যে ষে প্রকারে করিতে হইবেক তাহার বেওরা* ভাঙ্গিয়া দর্শন বহিতে 
লিখিয়া জানাইবে এবং তাহা দর্শনে জেইলের ভারপ্রাপ্ত কাধ্যকারক আপন বিবেচনা সিদ্ধ হইলে তামিল করিবে 
এবং বিবেচনা সিদ্ধ না হইলে বিহিত অনুমতি জন্য শ্রীত্রীযৃত সমীপে উপস্থিত করিবে। 

তৃতীয় অধ্যায় 

ডাক্তারের কথা 

১২। কয়েদীগণের শারীরিক অবস্থা আহার আদি ও উপযুক্ততা এবং জেইলখানার সাধারণ পরিক্ষারিতা 
বিষয়ে সরকারী ডাক্তার দৃষ্টি রাখিবে ও সময়ে ২ কয়েদিগণকে দৃষ্টি করিবে। 

১৩। ডাক্তার নিজ জিস্ায় এক বহি রাখিবে তাহাতে কয়েদিগণের আহার ব্যবহার সুস্থতা ও পরিক্ষারিতা 
সম্বন্ধীয় যে যে বিষয় লিখিত হয় তাহা লিখিয়া জেইলখানার ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকের অনুমতি জন্য উপস্থিত 
করিবে। 

১৪। যদি জেইলখানাতে কি ওলাউঠা ও বসন্ত কিংবা অন্য কোন প্রকারের কোন পীড়া উপস্থিত হয় 
তবে সেই সমস্ত রুগ্ন ব্যক্তিকে পৃথক স্থানে রাখিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে। এবং প্রত্যহ একবার কিংবা 
আবশ্যক হইলে ততোধিকবার দৃষ্টি করিতে হইবে। 

১৫। উপরোক্ত বহি ব্যতীত ডাক্তার হাসপাতালে এক বহি রাখিবে তাহাতে রোগী কয়েদীদিগের চিকিৎসা 
বিবরণ সম্বন্ধীয় প্রত্যেক কথা লিখিত হইবে। 

১৬। কোন কয়েদীকে জেইলকৃত অপরাধ জন্য কশাঘাত করিতে হইলে ডাত্তগরের সাটিফিকেট গ্রহণ 
করিতে হইবে। 

চতুর্থ অধ্যায় 

জেইল সম্পকীয় নিম্নশ্রেণীর কার্যকারকের কথা 

১৭। জেইলখানার ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকের অনুরোধমতে উপরিস্থ হাকিমানের মঞ্জরীক্রমে অন্তর জেইল- 
খানার একজন জেইলার অর্থাৎ জেইল দারগা নিযুক্ত হইবেক। জেইল মাহরের কৃব্যবহার কি অনুপযূক্ততা 
নিমিত্ত কিংবা অন্য কোন উপযুক্ত হেতুতে তাহাকে সস্পেণ্ড কি জরিমানা করার ক্ষমতা জেইল কাষ্যাধ্যক্ষের 
থাকিবেক কিন্ত পদচ্যত করিতে হইলে শ্রীশ্রীযুৃতের মঞ্জরী লইতে হইবে। 

১৮। জেইল দারগা কার্যাধ্যক্ষের অব্যবহিত আক্তাধীন হইবে ও তাহার দত্ত সমস্ত আক্তা পালন 
করিতে বাধ্য হইবেক এবং তাহার জিম্বার জেইলখানার প্রত্যেক বিষয় প্রতিদিন তাহার নিকট রিপোর্ট করিবে। 

১৯। সাধ্য হইলে ন্যনকল্পে প্রতি ২৪ ঘন্টার মধ্যে এক একবার প্রত্যেক গারদেও প্রতিদিনে যাইবে 
ও প্রত্যেক কয়েদীকে দেখিয়া প্রত্যেক কারা নিরীক্ষণ করিবে। 

২০। জেইল দারগার একখানি রিপোট বহি থাকিবে তাহাতে জেইলখানার প্রত্যেক বিষয় লিখিয়া 
ভারপ্রাপ্ত কার্যাধ্যক্ষের বিহিত হুকম জন্য রোজ ২ উপস্থিত ২০ এবং যেমত হুকম হয় তল্মতে কার্য 
করিবে। 

*বেওরা (হিন্দী) -বিবরণের গোলযোগ । 
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রাজগী ভ্রিপুরার সরকারী বাংলা 

২১। কয়েদীগণের আহারীয় দ্রব্যাদি জেইল মোহরের ক্রয় করিয়া তাহার হিসাব কাধ্যাধ্যক্ষকে রোজ 
রোজ দিবে ও আহারীয় দ্রব্যাদি উত্তম না হইলে তাহার জওয়াবদেহী তাহার করিতে হইবে। 

২২। নবপ্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক কয়েদী জেইলে প্রবেশকালে জেইল দারগা আপনি তাহাদের তত্বাবধারণ 
করিবে কয়েদীকে বদ্ধ রাখিবার জন্য উপযুক্ততা ওয়ারেন্ট প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কাগজাত ও তাহার সহিত দেওয়া 
হইয়াছে কিনা তাহা দেখিবে কয়েদীর নিকট মুদ্রা কি অস্ত্রশস্ত্র কি আফিং গাঁজা প্রভৃতি নিশাদ্রব্য পাওয়া গেলে 
তৎসমদয় তাহার নিকট হইতে লইতে হইবে। 

২৩। দ্বিতীয় বন্দোবস্ত অথবা দ্বিতীয় আদেশ পর্যন্ত কোতালীর দারগা জেইল দারোগার 
কার্যও করিবে। 

২৪। কয়েদীদিগের বন্ধদিগকে জেইলে আসিতে দিবার ও পন্রাদি লিখিবার ও পাইবার বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত 
কাধ্যকারকের অনুমতিগ্রহণে কাধ্য করিবে কোন নিষিদ্ধ বস্ত হইলে না আনিতে পারে এবং সম্পককীয় ব্যক্তির 
সঙ্গে বিনান্মতিতে কয়েদীগণ বাক্য আলাপনা করিতে না পারে তদ্বিষয় জেইল দারোগা সর্বদা মনোযোগী 
থাকিবে ও অধীনস্থ কার্যকারককে সাবধান করিবে। 

। ২৫। জেইল পরিদর্শক কাধ্যকারকেরা কিংবা তদুপযুক্ত কার্যকারকেরা যখন জেইল পরিদর্শন করিবে 
তখন জেইল দারগা উহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। প্রতিদিন প্রাতঃকলে ফাটক খোলা হইলে কয়োদীগণকে উপযুক্ত 
কার্য জেইল দারগা বাটরা করিয়া দিবে এবং বেলা ১১ ঘটিকার সময় কয়েদীগণের আহার হইলে পুনরায় 
কার্যে নিযুক্ত করিয়া দিয়া অপরাহ* ৬ ঘটিকার সময় পুনব্বার আহার গ্রহণ করাইয়া স্য্যা্ত সময় কয়েদী 
ফাটকে বদ্ধ করার অনুমতি করিবে। 

, ই৬। জেইল দারগার উচিত যে দৃপ্রতিজা, সাম্যতা ও কোমলভাবে দেখাইয়া সবর্দা বিনা পক্ষপাতে 
আপন কার্য করে। রাগজনক কোন বাক্য না কহিলেও আত্মরক্ষার্থে আবশ্যক না হইলে কোন কয়েদীকে না 
মারে এবং আপন অধীনস্থ লোকদিগকেও ইহা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেয়। 

২৭। কোন কয়েদী দুম্টচরিত্রাবশতঃ কিংবা অন্য কোন কারণে যদি জেইল নিগনম লঙ্ঘন করেস্এবং 
তজন্য সে জেইল দারগার বিবেচনায় শাস্তিভাজন হয় তবে তাহার নাম রীতিমত রিপো্ট বহিতে লিখিয়া 
প্রমাণাদি সহিত জেইলের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকের হুকুম জন্য উপস্থিত করিবে এবং কয়েদীর উপরে যেযে 
শাস্তি প্রদান করার হুকম হয় তাহা কয়েদীগণের শাস্তির বহিত লিখিবে। 

পঞ্চম অধ্যায় 

নিম্নশ্রেণীর কার্যকারকের কথা 

২৮। জেইল পরিদশক হাকিমের সহিত পরামর্শক্রমে জেইল কার্য্যাধ্যক্ষ জেইল রক্ষক প্রহরীদলের 
সংখ্যা নিরাপণ করিবে । যদি প্রহরীগণ রাজকীয় পোলিশ কার্যকারক না হয় বেতন জেইল সংক্রান্ত কম্্মচারীর 
বিলে লিখিত হইবে। 

২৯। জেইলরক্ষক প্রহরীগণ সব্বতোভাবে জেইল দারগার আক্তাধীনে থাকিবে এবং তাহাদের কার্য 
এই হইবে যে কয়োদী বলপুবর্বক জেইলে প্রবেশ করিবার কি জেইল হইতে বাহির হইবার কোন উদ্যোগ করিলে 
তাহারা বলপূর্বক তাহার প্রতিরোধ করে এবং কয়েদীরা বলপ্রকাশ করিয়া সুশাসনের লঙ্ঘন কি কর্তা পক্ষের 
প্রতিরোধ করিলে তাহা দমন করিতে সহায় হয়। জেইলের বাহির হইতে কোন প্রকারের কোন দ্রব্য কোন 
কয়েদীর নিকট লইয়া যাওয়া কিম্বা জেইলের বাহির লইয়া যাইবার জন্য কোন কয়েদীর নিকট হইতে কিছু 
গ্রহণ করা তাহাদের পক্ষে নিতান্তই নিষিদ্ধ। 

৩০। যেযেস্থানে রক্ষক নিযুক্ত হইতে হইবেক তাহা জেইলের ভারপ্রাপ্ত কাধ্যকারক নিরাপণ করিবে। 
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আইন-শৃ্খলা সংরক্ষণ ও জেল প্রশাসন 

প্রত্যেক রক্ষক বন্দুক, গুলি ও কেপ্ নিয়া প্রহরীয় স্থানে যাইবেন না। বারুদগুলি আদি পুথব্ধূপে তাহাদের 
সঙ্গে নিবে। 

৩১। দিবাভাগেই হউক কি রাত্রিকালেই হউক কয়েদীদিগের সুরক্ষার দায় প্রহরীদিগের প্রতিই থাকিবে। 
যদি কোন প্রহরীর দৃষ্টিন্রটিতে কোন কয়েদী পলায়নপর হয় তবে তজ্জন্য প্রহরী শাস্তিভাজন হইবে । জেইলের 
ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক কি জেইলের দারগার অনুমতি ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে জেইলে প্রবেশ কি জেইল হইতে 
নির্গমন করিতে দেওয়া নিষিদ্ধ অন্যথা প্রহরী দণশ্নীয় হইবেক। 

৩২। উপরোক্ত বিধি সমস্তের অতিরিক্ত কি সুশাসন বিষয়ক যে যে অন্তর্গত নিয়ম প্রচলিত হওয়া 
আবশ্যক তাহা জেইলের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকের প্রস্তাব মতে শ্রীশ্রীযৃত মহারাজা বাহাদুর ধার্য করিবেন এবং 
লিখিত হুকমনামা দ্বারা জেইল দারগা ও তদধীনস্থ কাধ্যকারককে জাপন করাইবে। 

৩৩। কোন কয়েদী পলায়ন করিলে বি পলায়নের উদ্যোগ করিলে তদ্বিষযয়ক আইনের বিধান মত 
সব্বদা কার্য করিতে হইবে। 

৩৪। কোন কয়েদী পলায়ন করিলে একবার পোলিশ ও ফৌজদারী আদালতে রিপোট করিতে হইবে। 
এবং যত জন পলায়ন করে কি পুনব্্বার ধরা পড়ে সেই কালের রিপো্ট এই বিধির শেষ ভাগে নিদিষ্ট পাঠে 
লিখিত হইবে। 

৩৫। যে যে কয়েদীর সুরক্ষার দায় জেইল রক্ষক প্রহরী ও কম্্মচারীদিগের প্রতি বর্তে সেই সেই 
কয়েদীদিগের মধ্যে কোন কয়েদীকে যদি তাহারা শৈথিল্য/পৃব্বক পলাইতে দেয় তবে তাহাদিগের শাস্তি প্রচলিত 
নিয়মের বিধানমত দিতে হইবেক। 

যষ্ঠ অধ্যায় 

হাজতি কয়েদীগণের কথা 

৩৬। যাহাদিগের প্রতি অপরাধ আরোপিত হইয়াছে এমন ব্যক্তি জেইলে আনীত হইলে তাহাদিগের 
সঙ্গে কর্ত,পক্ষের হকৃমনামা ও প্রয়োজনীয় কাগজাত সম্পন্ন করা হইয়াছে কিনা তাহা জেইল দারগা দেখিবে। 
তাহাদিগের সঙ্গে কর্ত পক্ষের হুকুমনামা ও প্রয়োজনীয় কাগজাত সম্পন্ন করা হইয়াছে তাহা জেইল দারগা 
দেখিবে। প্রয়োজনীয় কোন কাগজ ব্যতীত আনীত হইলে তর্ক্ষণাৎ তাহাকে ফেরৎ দিবে। 

৩৭। অনিষ্পন্ন বিচারের অধীন কয়েদীগণ আনীত হইলে তাহাদিগকে হাজতি কয়েদীদিগের রেজেম্টারী 
বহিতে ভুক্ত করিয়া শ্রমিক কয়েদীদিগের ন্যায় আহারীয় বস্ত দিতে হইবেক এবং দণ্ডাজার অধীন কয়েদী 
হইতে স্বতন্ত্র স্থানে রাখিতে হইবে। 

৩৮। উত্ত ব্যক্িদিগের সুরক্ষণার্থে নিতান্ত আবশ্যক বোধ করিলে জেইলের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক 
তাহাদের পায়ে বেড়ী দিতে কি আটক করিবার অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে পারিবেক কিন্তু এমত 
কম্ম করিলে তাহার বিবরণ ও তদীয় আবশ্যকতা জেইল দারগার রিপোট বহিতে লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাতে 
কাধ্যাধ্যক্ষের স্বাক্ষর করাইবে। 

৩৯। অনিষ্পনন বিচারের অধীন কয়েদীরা যাহাতে আপন ২ বন্ধ কি উকিল সঙ্গে আলাপ করিতে 
পারে তন্িমিত্ত যুক্তিযুক্ত সুবিধা সাধ্যমতে করা যাইবেক। 

৪০। ৮৮৩০ 8৬ বি আপ বি 
দণ্ডাদেশ নি হয় তবে তাহাদিগকে হাজতি ফাটক 'হইতে খারিজ করিয়া দণ্ডবিধান কর়েদীন্রেণীভু্ 
করা, | 

৪৪৯ 



রাজগী শ্রিপুরার সরবণরী বাংলা 

৭ম অধ্যায় 

দণ্ডভুত্তার অধীন কয়েদির কথা 

৪১। দণুভুক্গধীন কয়েদীরা যখন জেইলে আনীত হয় তখন যে কম্মচারী প্রথম তাহাদিগকে গ্রহণ 
করে তাহার দেখিতে হইবে যে তাহাদিগের সহিত উপযুক্ত ওয়ারেন্ট দেওয়া হইগ়াছে এবং অনিজ্পন্ন বিচারের 
অধীন কয়েদীর ফর্দ হইতে তাহাদের নাম উঠাইয়া দেওয়া যায় এমত কয়েদীদিগের সহিত উপযুক্ত ওয়ারেন্ট 
প্রেরিত হইলে জেইলখানার ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকের নিকট তৎক্ষণাৎ সংবাদ দিয়া তাহাদের সম্বন্ধে যাহা কর্তব্য 
তদ্বিষয়ের আদেশের অপেক্ষা তাহার করিতে হইবে। 

৪২। কে'ন কয়দী জেইলে উপস্থিত হইবামান্তর তাহার বস্ত্রাদি যত্বপ্বর্বক তালাস করিতে হইবেক এবং 
তৎশ্রেণীর কয়েদীর রেজেম্টারীতে ভূক্ত করিতে হইবে । 

৪৩। টাক। প্রভৃতি যে কেন সম্পত্তি নবপ্রতিষ্ঠ কোন কয়েদীর সঙ্গে অপিত হয় কি তাহার বস্ত্রে পাওয়া 
যায় কি পশ্চাৎ তাহা দেখা যায় তাহা কয়েদীর সম্পতির বহিতে লিপিবদ্ধ করিয়া কয়েদীর মুক্তির সময় তাহাকে 
ফেরৎ দিতে হইবে । কিন্তু জেইলখানায় প্রবেশের পর কোন কয়েদীর বস্ত্রে টাকা পাওয়া গেলে কিংবা কয়েদীর 
রাখিত বলিয়া অন্য স্থানে প্রাপ্ত হওয়া গেলে তাহা সরকারে জব্দ হইবে । 

8৪8। কেন কংয়দী জেইলে প্রবিষ্ট হইলে পর তাহাদের যেরূপ আচার ব্যবহার করিতে হইবেক তাহা 
জেইল সম্পকীয় কার্ধ/ কারকগণ বিশেষমত তাহাকে অবগত করাইয়া দিবে এবং তল্লঞ্ঘনে যে যে শাস্তি পাইতে 
হইবে তাহা বিশেষ করিয়া জানাইতে হইবে। 

8৫। দণুভুক্তাধীনে কোন কয়েদী জেইলে প্রবিষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ প্রবিষ্ট ফৌজদারী কয়েদীর 
রেজেস্টারীতে তাহার নাম লিখিতে হইবে সেই রেজেম্টারীতে ক্রমশ এক অবধি হাজার পথ্যস্ত নম্বর দিয়া 
এক এক বাক্তির নামাদির কথা লিখিত হইবে । যে ব্যক্তির নামের পাশে তদ্দপ নম্বর থাকিবে তাহা তাহার 
কাপড় কম্থল ও বিছানা প্রভূতিতে অঙ্কিত করিতে হইবে তাহা করিয়া রেজেম্টারীর নম্বর দেখিয়া যাহা যাহার 
সম্পকীঁয় বিষয় কি সম্পত্তি তাহা অনায়াসে জানা যাইবেক। ৮ 

৪৬। জেলে নব প্রবিষ্ট কয়েদীর রেজেম্টারীতে প্রত্যেক কয়েদীর বিষয় নিদ্দিষ্ট সকল কথা লিখিতে 
হইবেক অর্থাৎ ৬ নং রেজেম্টারীর ফারম মতে তাহার প্রবেশের তারিখ রেজেম্টারীর যে নম্বর নাম পিতার 
নাম কয়েদীর বয়স ও জাতি বাসস্থান র্ৃত্তি আকৃতির বর্ণনা পরিবার পরব্ববলের আচার ব্যবহার স্বাস্থ্যের 
অবস্থা তাহার অপরাধ দণ্ডাজার তারিখ তাহা যাহার প্রচারিত যে তারিখে তাহা অবসান হইবেক তাহা উত্ত 
১,০০০ হাজার নগ্ধর পর্যন্ত হইবেক পরে নৃতন নম্বর একার্দিক্রমে দিতে হইবেক। 

৪৭। অন্র নিগনমাবলীর শেষভাগে নিদ্দিষ্ট পাঠে খালাসের এক রেজেম্টারী রাখিতে হইবে তল্মধ্যে 
কয়েদীদিগের খালাস বাস্তবিক যে ক্রমে হয় সেই ক্রমে মুক্ত কয়েদীর এক এক জনের নাম ইত্যাদি লিখিত 
হইবে উক্ত খালাসের রেজেম্টারী ব্যতিরেকে চলিত ও আগামী বৎসর বিষয়ক খালাসের রোজনামা এই নামের 
বিশেষ বহিও রাখিতে হইবে । এই বহি নিয়মমতে রাখা গেলে খালাসের কোন গোল হইতে পারে না। 

৪৮। দণ্ডাক্তার অধীন কয়েদী স্ত্রীলোক হইলে যদি তাহার দণ্ডাক্তা হওয়নের সময় স্তন্যপায়ী শিশু 
থাকে কি জেইলে অবস্থানকালে শিশুর জল্ম হয় তবে সেই শিশুর ২॥. আড়াই বৎসর বয়স সম্পূর্ণ না হওয়া 
পর্য্যন্ত তাহাকে তাহার মাতা হইতে পৃথক করা যাইতে পারে না। কিন্তু উক্ত বয়স হইবামান্র তাহাকে জেইল 
হইতে স্থানান্তরিত করিয়া অন্য আত্মীয়ের জিম্বা করিতে হইবেক। অন্য আত্মীয় না থাকিলে সরকারী ব্যয়ে 
অন্য স্থানে রাখা বিধেয়। 

৪৯। জেইল মধ্যে কেহ আত্মঘাতী হইলে কিংবা কয়েদীর মধ্যে নৈসগিক5 ভিন্ন অন্যকারণে কাহারও 
মৃত্যু হইলে উপধৃজ্ঞ কার্যকারক তাহার শব নিরীক্ষণ করিবেক এবং সেই ঘটনার বিষয় যত্রপর্র্বক অনুসন্ধান 
করিয়া পরে তাহা সবিশেষ রিপোর্ট করিবে ও দেই বিবরণ শ্রীশ্রীযৃত সাক্ষাৎ গোচর করিবে। 

ছি 

8৫০ 



আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও জেল প্রশাসন 

৫6০। দণ্ডাজার অধীন কয়েদীকে যে পরিমাণ আহার বস্ত্রাদি ও বিছানা দিতে হইবেক তাহা তপছিলে 
নির্দেশ করা হইল। দণগ্ডাজার অধীন কয়েদীগণের সহিত তাহাদের বন্ধ্বান্ধবের সাক্ষাৎ হওয়ার বিষয় কয়োদী- 
গণের সচ্চরিলরতা ও সাক্ষাৎ করার আবশ্যকতা জেইল কার্যযাধ্যক্ষ নিদ্ধারণ করিবে। 

৫১। কয়েদীগণের অপরাধ ও ম্যাদের সংখ্যানূসারে শ্রেণীবদ্ধ করা কর্তব্য অতএব অন্তর জেইল কয়েদী- 
গণকে ৪ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া যে ২ শ্রেণীর কয়োদী যে ২ কার্য করিতে সক্ষম তাহা নিম্নে নিঙ্ছেশ 
করা গেল তদনুসারে কার্য হইতে হইবে। 

তপছিল 

প্রথম শ্রেণী -তিন মাসের ন্যন সমস্ত কয়েদী ইহারা ম্যাদের সমুদয় কাল কঠিন পরিশ্রমে থাকিবে। 

দ্বিতীয় শ্রেণী - তিন মাসের উর্ধ এক বৎসর পধ্যন্ত ম্যাদের চারিভাগের একভাগ কঠিন, অঙ্ছেক কাল 
| সাধারণ বাকি চতুরাংশ সহজ পরিশ্রম করিবে। 

ততীয় শ্রেণী - ১ বৎসর হইতে তিন বৎসর পধ্যন্ত ম্যাদের ৪ চারিভাগের একভাগ কঠিন, অঙ্ধেক কাল 
সাধারণ বক্রী চতুরাংশ সহজ পরিশ্রমে থাকিবে। 

চতুথ' শ্রেণী - ৩ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত অর্ধেক কাল সাধারণ ও অর্ধেক কাল সহজ পরিশ্রমে 
থাকিবে। 

কয়েদীদিগের শ্রমের ও কয়েদের কথা 

৫২। কারাবাস দণ্ডের স্বরূপ হয় ইহাই প্রকত উদ্দেশ্য অতএব শ্রমের বিষয়ে বিবেচনা করিয়া যাহাতে 
লাভজনক হয় এমত চেস্টা করা কর্তব্য। | 

». ৫৩1 জেইল সম্পকীয় শ্রম পশ্চাৎ লিখিত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইল । 

প্রথম শ্রেণী 

কঠিন পরিশ্রম 

১। তৈল প্রস্তুত, ২। ময়দা পেষন, ৩। সুরকি প্রস্তুত, ৪1 মৃত্তিকা খনন, ৫। জলসেচন, ৬। কড়াত 
দিয়া কাষ্ঠ চিড়ান, ৭। রাস্তা বান্ধিবার জন্য খাষ্িরাদি প্রস্তর ভাঙ্গন ইত্যাদি। 

দ্বিতীয় শ্রেণী 

সাধারণ পরিশ্রম টু 

১। এমারত গাঁথন, ২। কাপড় বুনন, ৩। নগর পরিক্ষার, ৪। ইট ও টালী প্রস্তুত, ৫। রন্ধন কার্য, 
৬। জোগালী কার্য, ৭। জল বহন, ৮। সুন্রধরের কাধ্য, ৯। বাঁশ বেতের কাধ্য ও ১০। বাগিচার কাধ্য। 

তৃতীয় শ্রেণী 

সহজ পরিশ্রম 

১। দরজীর কার্য, ২। পাটের সৃতলী প্রস্তত, ৩। জমি নিড়ান, ৪। নগর সূরণ২ ও ৫। জঙ্গল ছাপ 
ইত্যাদি। 

৪৫১ 



রাজগী ভ্রিপ্রার সরকারী বাংলা 

৫8। কয়েদীদিগের জেইলের মধ্যে কার্য করিতে হইলে প্রতি ১০ দশ জনের উপর ১ একজন বরকন্দাজ 
নিযুক্ত থাকিবে। বাহির কামজারী হইলে প্রতি পাঁচ জনের উপর একজন বরকন্দাজ থাকিবে । প্রত্যেক বরকন্দাজ 
তাহার জিম্বার কয়েদীদিগকে স্য্যোদয়ের সময় আপন জিম্বায় লইবে এবং সৃয্যাত্তের সময় ফাটকে বন্ধ করিয়া 
দেওয়া পর্য্যন্ত আহার বিহার ও কার্যকালীনের জওয়াবদেহী করিবে। 

৫৫1 প্রত্যেক কয়েদী আপন শ্রেণীমতে কার্য যে পরিমাণ করিবে তাহার নিয়ম নিম্নে লিখা গেল। 

তৈল প্রস্তুত ৩ জন ৫ সের সরিষা ভাঙ্গিবে। 
ময়দা প্রস্তুত ১ জন |. সের গেও ভাঙ্গিবে। 
মাটি কাটা ৩ জন ১ এককোয়া 
স্রকি প্রস্তত ৩ জন ৬/ মন 
গাছ চিড়ন ৩ জন (শব্দ অস্পম্ট) 
খাম্িরা প্রস্ততও৩ ১ জন ৬/ মন 
ইট প্রস্তুত ১ জন ৫০০ শত 
ছালা ১ জন দুইখানা 
/মোড়া ১ জন তিন গোট 
% মোড়া ১ জন এক গোট 
॥. মোড়া তিন দিনে এক গোট 
টুকরী ১ জন তিন গোট 
লাইঃ ১ জন ১ গোট 
কুরচী মোড়া৫ ১ জন ৭ দিনে ১ গোট 

৫৬। শ্রমনিযৃক্ত যে সকল কয়েদী শ্রম করিতে অস্বীকার করে কি আপনার কর্তব্য দৈনিক কর্ম 
করিতে ভ্রটি করে কিন্বা সেই কম্ম অপরিপাটিরাপে কিন্বা স্বেচ্ছামতে যন্ত্র ও মন্ত্রাদি নষ্ট করে তাহারা জেইলের 
শাসন লঙ্ঘনের দণবিষয়ক বিধিতে নিদ্দিষ্ট দণ্ড পাইবেক। 

৫৭। সাধারণ চাকরের কম্্ম বাবরচিগিরি মালী মেথরের কম্্ম ইত্যাদি কিংবা অত্যাবশ্যকীয় বিশেষ 
কোন কম্্ম না হইলে শ্রমে নিযুক্ত কাল কয়েদীকে রবিবারে কোন কর্ম করান উচিত নহে। এই অবসরের 
দিনে কয়েদীগণ নিজের বস্ত্রাদি ও বিছানা ধৌতকম্্ম ও আপন সুখ স্বাচ্ছন্দ্যতার বৃদ্ধির কার্য সম্পাদন করিলে 
এবং কার্যবশতঃ কোন সহজ কর্ম থাকিলে জেইল অভ্যন্তরে করিতে পারিবেক। 

অম্টম অধ্যায় 

জেইল সম্পকীঁয় অপরাধ ও দণ্ডের কথা 

৫৮। অন্র জেইলে কয়েদীদিগের দণ্ডের রেজেম্টারী নামে একখানা বহি রাখিতে হইবে তন্মধ্যে কয়েদীরা 
যে সকল অপরাধ করে তাহার হেতু ও তাহাদের যে সকল দণ্ড অবধারিত হয় তাহা লিখিতে হইবে। .» 

৫৯। হাঙ্গামা কি আক্রমণ কি তদরূপ গুরুতর অপরাধ না হইলে নিম্নলিখিত মতে অপরাধ সমস্ত 
জেইলে দণগুনীয় হইবে। কিন্তু উপরোল্লিখিত গুরুতর অপরাধ হইলে ফৌজদারী আইনমতে দগুনীয় হইবে। 

৬০। চীৎকার শব্দ করিয়া গান করণ ও দুর্বাক্য কি অশ্লীল কথা উচ্চারণ ঝগড়া করণ তামুক 
খাওয়ান দুষ্ট কি লম্পটের কার্যকরণ ও গারদ কি ফাটকে অগ্নি রাখন। 

৪৫২ 



আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও জেল প্রশাসন 

৬১। আহারীয় দ্রব্য স্থানান্তর করণ গারদের কি ফাটকের মধ্যে কোন খাদ্য লুকাইয়া রাখন আহারের 
শেব্দ অস্পষ্ট) কলার পাত কি উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য (অস্পষ্ট শব্দ) ফেলিয়া রাখন। 

৬২। থাকিবার স্থান নিদ্দি্ট হইলে পর এক গারদ হইতে অন্য গারদে গমন কি উদ্টোগ করণ। 

৬৩। অতিরিক্ত কাপড় ও বিছানা উপযুক্ত মতে জড়াইয়া না রাখন প্রাতঃকালে গারদ খুলিলে ও 
বিছানায় শুইরা থাকন কি রান্রিতে গারদ বন্ধ হইবার সময় গারদের মধ্যে খাইতে বিলম্বকরণ। 

৬৪। শরীর কি কাপড় সব্বদা পরিক্ষার না রাখন দিবাভাগে জেইলে অসম্পকীয় কাপড় পরণ। 

৬৫। জেইলের কোন বস্ত বিক্রয় অপচয় করণ এবং কাধয্যোপযোগী কোন মন্ত্র দৈবাৎ ভাঙ্গিয়া কি 
হানি করিয়া জেইলের কোন কম্্মচারীকে অবিলম্বে সংবাদ না দেওয়া এবং জেইলে অপরিষ্কার করণ । 

৬৬। জেইলের কোন কম্্মচারীকে কয়েদীর মারন কি কোন প্রকার আক্রমণ করণ কি ভয় দেখান। 

৬৭। পলায়ন করিবার উদ্যোগের পরামর্শ ইত্যাদি কোন কৃব্যবহার জানিয়া তৎক্ষনাৎ তাহার সংবাদ 
না দেওয়া এবং জুয়াখেলা কিম্বা অন্য কোন মন্দ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করণ। 

৬৮। অলস কি অসাবধানতা কি কম্ম করিতে শৈথিল্য কি কি নিজে কম্্ম না করা কি ইচ্ছাপব্বক 
কম্ম মন্দ কি নম্ট করা। 

৬৯। জেইল সম্পকিত কোন কন্তুপক্ষের কোন আক্তামত কোন কঙ্ম না করণ ও জেইলের কোন 
কম্মচারীর উপর অনাদর কি রাগ প্রকাশ করণ। 

৭০। টাকা স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কার তামাক গাঁজা আফিন ধুতুরা অস্ত্র ও হুন্কা কিক নিকটে রাখন কি 
পাইুধার উদ্যোগ করণ। 

৭১। জেইলের ভারপ্রাপ্ত কাধ্যকারক এমত সকলের নিম্পত্ি ও বিচার সরাসরিমতে করিতে ক্ষমতাপন্ন 
আছে কিন্ত এ প্রত্যেক স্থলে এ কারধ্যকারক যে দণ্ড নিরূপণ করে তাহা কয়েদীদিগের দণ্ডের রেজেচ্টারীতে 
লিখিবে। 

৭২। জেইলের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক এই প্রকার দণ্ড করিতে ক্ষমতাপন্ন আছে অর্থাৎ এক ২ অপরাধের. 
জন্য ৭ সাত দিনের অনধিককাল পয্যন্ত পথক কারাবাসে এবং বেড়ীর উপযৃক্ত অপরাধ ও অন্য কোন গুরুতর 
দোষ হইলে শারীরিক দণ্ড দিতে পারিবে । কিন্তু কোন ক্রমে আহার ন্যন করা তাহার নিতান্ত অকর্তব্য। 

৭৩। স্ত্রীলোক কয়েদীকে কখনও বেড়ী দিতে হইবে না। পুরুষ কয়েদীকে বেড়ী দিতে হইলে কোন 
নিয়মিত কালের জন্য অর্থাৎ এক কি দুই কি তিনমাস কিংবা ম্যাদের সমুদয় কালের জন্য দেওয়া যাইতে - 
পারিবে । 

৭8। নিতান্ত গুরুতর অপরাধ হইলে কয়েদীকে বেত্রাঘাত করা কর্তব্য কিন্তু কোনক্রমে ৩০ ন্ত্রিশের 
অধিক বেভ্রাঘাত করিতে হইবে না এবং সেই বেন্রাঘাত ও শরীরের অন্যস্থানে নয় কেবল নিতম্বদেশেই করিতে 
হইবেক। বেন্তরাঘাত করিতে হইলে ডাক্তারের সাটিফিকেট দিতে হইবে এবং উক্তরূপ দণ্ড দেওয়ার সময় ডাকার 
উপস্থিত থাকা আবশ্যক কিন্তু স্্রীলেকেরা তদ্দপ দণ্ড হইতে মুক্ত থাকিবে তাহাদের অপরাধ হইলে বেড়ী 
বেন্রাঘাত ভিন্ন অন্য প্রকারের দণ্ড দিতে হইবে। 

৭৫। উপরোক্ত দণ্ড ভিন্ন কয়েদিকে দ্বিগুণ কাজ কি সহজ হইতে কঠিন কাজ পরিবর্তন ইত্যাদি 
শি দেওয়া যাইতে পারিবেক। 

ঙ্ঙ 

8৫৩ 
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নবম অধ্যায় 

সদাচারী কয়েদীদিগের পরস্কারের কথা 

৭৬। কয়েদীদিগের সচ্চরিন্রতা প্রকাশ পাইলে কিংবা বিশেষ প্রশংসনীয় কোন কাধ্য করিলে কিংবা 
জেইলের কোন কার্যকারকের প্রাণরক্ষা করার চেস্টা করিলে অগ্নি হইতে জেইল রক্ষা করিলে ঝিংবা অন্য কোন 
উপযুক্ত কারণবশতঃ কোন ২ কয়েদির ম্যাদের লাঘবের হুকুম হইতে পারিবেক কিন্তু এমত সমস্ত কাধ্য 
জেইল পরিদর্শকগণ ও জেইল কার্যাধ্যক্ষ এঁক্য হইয়া শ্রশ্রীযূত সমীপে রিপোর্ট করতঃ তাঁহার মঞ্জরীযুক্ত 
করিতে পারিবেক। তাঁহার অনুমতি ভিন্ন কোন প্রকারেই হইতে পারিবেক না। 

দশম অধ্যায় 

কয়েদীদিগের আহারীয় বিষয় 

৭3। দণ্তাক্তা কি অনিম্পন্ন বিচারের অধীন প্রত্যেক ফৌজদারী কয়েদীকে তাহার স্বাস্থ্য ও বল রক্ষায় 
প্রচর পরিমাণে উপযুক্ত সামান্য আহার দিতে হইবে। শ্রমকারী ও অনিম্পন্ন বিচারের অধীন কয়েদী সকলের 
আহারীয় দ্রব্যের কোন অংশই ন্যনাধিক হইবে না। প্রতিদিন দুইবেলা আহার করিবে এবং পুবর্বাহেণর আহার 
গুরুতর হইবে। 

৭৮। যেযে কয়েদী যে যে নিয়মে আহারীয় দ্রব্যাদি পাইবেক সেই সকল নিম্নে লিখা গেল কিন্ু 
কয়েদীগণের অবস্থান ও পব্বাবস্থা বিনেচনায় আহারীয় দ্রব্যের ন্যনাধিক করিবার ক্ষমতা জেইল কাধ্যাধ্যক্ষের 
রহিলেক। 

৭৯। দেওয়ানী কয়েদীদিগের জন্যে যে খাদ্য দ্রব্যের প্রয়োজন হইবে তাহা জেইলার খরিদ করিচবু ও 
বিতরণ করিবে কিন্ত কোনপ্রকার অনুপযুক্ত বস্ত দেওয়ানী জেইলের মধ্যে না আইসে ও সেই ৪৪৯৮৯ 
খোড়াকী সবলভাবে ও স্বাস্থ্যো পযোগী খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করতঃ খরচ করা যায় এ বিষয়ে সাবধান থাকিতে হইবে । 
দেওয়ানী কয়েদীদিগের খোড়াকী ডিক্রীদার হইতে লইয়া নগদ খরচ করিতে হইবে। 

বিনাশ্রমী কয়েদীর খোড়াকী 

মধ্যাহঃ বেলা ৃ্ অপরাহ্ন বেলা 
| 

চাউল ডাইল তরকারী তৈল লবণ মসলা মোট (চাউল ডাইল তরকারী তৈল লবণ মসলা মোট দৈনিক 

ছটাক ছটাক ছটাক ছটাক ছটাক ছটাক ছটাক! ছটাক ছটাক ছটাক ছটাক ছটাক ছটাক ছটক ছটাক 

তি 

সোমবার //-%-1147 ৬ চট ষ+116 5,574. /511155১১5756 49৮৫ 
১২। ৬ 

মঙ্গলবার 14 /% স্উ চট 811৫1 54-৮৮-৮88১ 2৫6 44৫ 
| ১২ ৬ 
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শ্রমকারী কি অনিস্পন্ন বিচারের অধীন কয়েদী হইলে- 

ৰ | 
পর্বাহে”র আহার ৰ সায়াহেণর আহার 

ঢাউল ডাইল তরকারী তৈল লবণ মসণা মাছ মোট চাউল ডাইল তরকারী তৈল লবণ মসলা মোট দৈনিক 
মাংস। | 

ছটাক ছটাক ছটাক ছটাক ছটাক ছটাক ছটাক | ছটাক ছটাক ছটাক ছটাক ছটাক ছট।ক ছট।ক ছটাক 

[সামবার ৮. ১৮৮ 8৯৮111৮৫167 %. ৮ ৮ ১১7৮৫ 40৫ চা 

| ২ ১২ ৬ 

মঙ্গলবার 55৮. ৮. টা ষ্ঠ ৪ ১১৫1৫] 2.৮ %/, ষ্ঠ ৮ ৯4৮৫ 411৫ 

|] ১১০ ১২ ৬ 

একাদশ অধ্যায় 

বিনাশ্রমী কয়েদী কথা 

৮০। যে সমস্ত কয়েদীগণ শ্রমব্যতীত দণ্ডাক্তার হকম হইয়া ফাটকে আনীত হইবে তাহারা 
সব্বতোভাবে দণ্ডাজ্তার অধীন শ্রমী কয়েদীর ন্যায় ব্যবহাত হইবে কেবলমান্ত্র এই প্রভেদ থাকিবে যে তাহারা 
বিনাশ্রমী কয়েদীর জন্য যে আহারীয় বস্তু নিদ্ধার্িত হইল তাহা প্রাপ্ত হইবে এবং তাহারা নিজ পরিচ্ছদ 
পরিধান করিতে সক্ষম হইবে যদি কোন কয়েদী নিজ পরিচ্ছদ যোগাইতে অক্ষম হয় তবে জেইল কার্যযাধ্যক্ষ 
শ্রমীদিগের পরিচ্ছদ তাহাকে দিতে পারিবে । 

৮১। বিনাশ্রমী কয়েদীগণকে সাধ্যমত পৃথক ফাটকে রক্ষিত হইবে এবং জেইলে প্রবেশ করিবার পর 
কোন জেইল সম্পকীয় অপরাধগ্রস্ত হইলে শ্রগী কয়েদীর ন্যায় দণ্ডনীয় হইবে। 

৮২।_ বিনাশ্রমী কয়েদীগণ শ্রমী কয়েদির রেজেম্টরীতভুন্ত হইবে এবং সব্বতোভাবে আহার পরিচ্ছদ 
শ্রমভিগ্ন শ্রমী কয়েদ্রীর ন্যায় ব্যবহাত হইবে। 

৮৩। বিনাশ্রমী কয়েদীগণ জেইলে প্রবেশের পর স্বেচ্ছানুসারে শ্রম করিতে ইচ্ছব হইলে তাহারা শ্রম 
কয়েদীর ন্যায় আহারীয় বস্ত পাইতে পারিবে কিন্তু অনিচ্ছামতে কোন কম্্ম করিতে তাহাকে বাধ্য করা যাইবে 
না। 

দ্বাদশ অধ্যায় 

দেওয়ানী কয়েদীর কথা 

৮৪। যে সকল কয়েদী সবল ও রাজস্ব আদায়ে অক্ষম প্রযুক্ত এবং আবকারী আইনানুসারে দেওয়ানী 
ফাটক কয়েদ থাকার হুকৃম হয় তাহারা জেইলে আনিত হইলে দেওয়ানী কয়েদী রেজেম্টারী বহিতুক্ত হইবে। 

৮৫। দেওয়ানী কয়েদীগণকে যে ব্যক্তি অর্থাৎ ডিক্রীদার ফাটকে দিয়াছে তাহা হইতে প্রাপ্ত খোড়াকীর 
টাকা ও সব্বতোভাবে তাহার আহারীয় বস্ত খরিদ জন্য খরচ করিতে হইবেক এবং সেই অর্থ দ্বারা যে পর্যন্ত 
হইতে পারে তাহা কয়েদীর ইচ্ছানুসারে ভোজ্যবস্ত যোগাইতে হইবে। 
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৮৬। যদি কোন দেওয়ানী কয়েদী ইচ্ছানুসারে কোন কাধ্য করিতে ইচ্ছুক হয় তবে জেইল মধ্যে 
সে তাহা করিতে পারিবে। কিন্তু সেই সমস্ত কার্যোৎপন্ন বস্তর মূল্য সরকারে জব্দ না হইয়া কয়েদী নিজে 
পাইবে। 

৮৭। পুবর্বাহদ ১০ ঘটিকা অবধি অপরাহ্ণ ৪ চারি ঘটিকা পথ্যস্ত তাহারা আপন ২ জাতি বন্ধু-বান্ধব- 
দিগকে দেখিতে পারিবে কিন্ত জেইলের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকের বিচারানুসারে যে ব্যক্তিকে দুষ্ট কি সন্দিধ 
ভাবের লোক জান হয় এমত লোক সহিত সাক্ষাৎকারের অনুমতি দেওয়া যাইবেক না। 

৮৮। জেইল সম্পকীয় বিধি লঙ্ঘন করিলে দেওয়ানী কয়েদীগণকে ৭ সাত দিনের অনধিককাল পর্য্যন্ত 
পৃথক কারাবাসের আজা করিতে জেইল কাধ্যাধ্যক্ষ ক্ষমতাপন্ন হইবেক। 

৮৯। নব প্রবিষ্ট দেওয়ানী কয়েদীর কাছে মারাত্মক কোন অক্দ্র কি পলায়নোপযোগী কোন বস্ত নাই 
ইহা নিশ্চয় করিবার আশায় তাহাদের বজ্জ্রাদি তালাশ করিতে হইবে এবং তালাশ সময় যে বস্ত পাওয়া যায় 
তাহা স্বতন্ত্র স্থানে রাখিয়া কয়েদী মুক্ত হইবার কালীন তাহাকে ফেরৎ দিতে হইবে। 

৯০। দেওয়ানী জেইলের মধ্যে মদ কি অন্য কেনো নিশাজনক দ্রব্য ব্যবহারের নিয়ম করিতে চিকিৎ- 
সকের বিশেষ অনুমতি লইতে হইবেক। কিন্তু জেইল কাধ্যাধ্যক্ষের অনুমতি ভিন্ন কোনমতেই এসমস্ত বস্ত 
ব্যবহাত হইতে পারিবে না। 

যে সমস্ত রেজেম্টর রজেম্টর জেইলে রাখিতে [খিতে হইবে 

১। জেইল কাধ্যাধ্ক্ষের হুকৃূম বহি ও জেইল দারগার রিপোট বহি ২। জেইলের পরিদর্শন বহি 
৩] হাজতী কায়দীর আমদানী বহি ৪। দণ্ডাক্তার অধীন কয়েদী লোকের আমদানী বহি ৫। তথার খালাসী 
রোজনামা ৬। দেওয়ানী কয়েদীর আমদানী বহি ৭। কয়েদীগণের শাস্তি বহি ৮। কয়েদীগণের সম্পত্তি ঝহি 
৯। জমা-খরচের হিসাব ১০। কয়েদীগণের কাধের বহি ১১। তদুৎপন্ন বন্তর জমা বহি ১২। কয়েদীগণের 
চিকিৎসা বহি ১৩। কয়েদীগণের ফাটকবদ্ধের মোট বহি ১৪। বসনের বহি। 

জেইল সম্পকীয় হিসাবাদি 

-শীপিশেশীীগিল সপ, এর সস 

খরচ 5 সম্পকীয় মাসিক হিসাব। 
কয়েদী সম্পকীয় মাসক হিসাব । 
কয়েদী দ্বারা উৎপন্ন বস্তুর মাসিক হিসাব। 
উত্ত তিন প্রকারের বাষিক হিসাব। 

| কয়েদী সম্পকায় মাস্কাবারের 
ফরম 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ঢ ৯ ১০ ১১ 
বর্তমান খালাস 

গত মাসের ১০255522558 

কয়েদীর শেষ দিন হাল মাসের পলাতক স্থানাস্তরিত বর্তমান মাসের 
শ্রেণী যাহা ছিল আমদানী মোট| ম্যাদগতে হইয়া হইয়া মৃত্যু অন্যপ্রকার মোট »শেষে যাহা ছিল 
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মাসেক খরচের হিসাব 

মাসের নাম খরচের প্রকার ম্দ্রা মোট 

কয়েদীগণের রসদ বাবতীয় খরচ বিঃ ১ নং বারিজ ৫০. 
হাসপাতালের খরচ বিঃ তথা ২ 
কয়েদীগণের বস্ত্র খরিদ খরচ বিঃ তথা ১৫৭ 
ম্টাবিলিশমেন্ট খরচ ১০২ 

গহাদি নিশ্মাণ ১০, 
বাজে খরচ ৫ৎ 

৮৭৭ ৮২ 

বাণিজ্য বাবদ খরচ ১৮, ১৮৭ 

মোট ১০০২ ১০০২ 

৮ বাদ প্রস্তুতি জিনিষাত বিক্রয়ের মূল্য বাবত ৩০. ৩০, 

ন্যায্য খরচ ৭০২ ৭০২ 

১ নং বারিজ 

মাসে যত কয়েদী হইয়াছে 

শী ীশশ1++++++++++৮৮+++১++++1+৮৮ মোট নিরিখ | মল্য 
জিনিষের নাম হাজতী শ্রমিক বাবত বিনাশ্রমী বাবত | 

চাউল , ৬ | এই পরকালের খরচ 
ডাইল | খরচের বাপ্রিজাদিতে 

তরকারা | | | ৰ 1 হইবে। 

তৈল | ৷ 1 
লবণ | ক 

ূ | 
- চিএ সানররানে __. টির? 

১ নম্বর বহি 

জেইল দারগার রিপোর্ট ও কাধ্যাধ্যক্ষের হক্ম বহি 

জেইল দারগার রিপোট" কার্্যাধ্যক্ষের হুকুম 

রিপোর্টের নম্বর রিপোর্টের তারিখ | রিপোর্টের বিবরণ হক্মের তারিখ হকম বিবরণ 

8৫৭ 



রাজগী ভ্রিপরার সরকারী বাংলা 

২ নং বহি 

জেইল পরিদর্শন বহি 

ট্পীীন্সি  ্পাি 

পরিদর্শনের তারিখ পরিদর্শকের নাম মন্তব্য লিখন জেইল কর্ম্মাধ্যক্ষের হুক ম 

. 

ওনং। হাজতী কয়েদীর আমদানী ও খালাসের বহি 

হাজতীর নাম ৃ আমদানীর খালাস ও | এই বহিতে। 
তাহার পিতার জাতি পেশা শরীরের অবয়ব তারিখ ও [ম্যাদ হওয়ার! খালাসের 

শ্রেণীর নম্বর নাম ও স্থান ও কশ্ম ও বয়স অপরাধ যাহার হুকম বিবরণ তারিখ কৈফিয়ৎ 

! | ূ 

! | 
ৰ 8 

ৰ ৰ | ৰ 
! | ৰ ূ | 

দিয় 

৪ নহর 

ম্যাদী কয়েদী আমদানী ও খালাস বহি শাস্তির প্রকার খালাসের বিবরণ 

থে 

র তারিখ 

কয়েদীর নাম তাহার পিতার ও বাসস্থানের নাম বয়স ও শরীরাকতি ম্যাদের বিবরণ ম্যাদারস্তের তারিখ শরীরের কাষ্য করিতে হইবে তারিখ মন্তব্য কৈফিয়ৎ ও যাহার হকুম রেজিষ্টারীর নম্বর জাতি ও পেশা অপরাধ 

৪৫৮ 
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৫ নম্বর 

কয়েদীগণের খালাসী রোজনামা বাবতে মাহ- ১৮৭৪ 

কয়েদীর নাম ও | | | 
রেজেষ্টারীর নম্বর ]) তাহার পিতার নাম | ম্যাদের তারিখ ! ম্যাদের কাল ' খালানের তারিখ ] কৈফকিয়ৎ 

৬ নম্বর 

দেওয়ানী কয়েদীর রেজেম্টারী বহি 
চেরার 

ম্যাদের বিবরণ খালাসের বিবরণ 

কয়েদীর জাতি ও পেশা শরীরের অবয়ব বয়স যে কারণে ম্যাদ হইবেক ওয়ারেন্টের তারিখ যাহার হকুম তারিখ বিবর কৈফ্রিয়ৎ ম্যাদের কাল ম্যাদ আরম্তের | 

এ ৭ নম্বর 

জেইলের নিয়ম লঙ্ঘন করিলে কয়োদীগণের শাস্তি বহি 

জেইলের 

কায্যাধ্যক্ষের দস্তখত কৈফিয়ৎ 

রেজেস্টরীযর় নম্বর | কয়েদী নাম | পব্ব অপরাধ , জেইলেযে দণ্ডের ডাত্তগরের 
ূ ও শাস্তি | অপরাধ করিয়াছে | প্রকার | সার্টিফিকেট 

51 
/ ৃ ূ 

৮ নম্বর 

কয়েদীগণের সম্পত্তি বহি 

যে জিনিসাত 

রেজেম্টারীর নম্বর কয়েদীর নাম জেইলে রাখিবেক 
যে তারিখে ফেরৎ | 

দেওয়া হয় রসিদ কৈফিয়ৎ 

৪৫৯ 



রাজগী শ্ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 

৯ নম্বর 

জমা খরচ বহি 

জমা ৷ খরচ 

জমার তারিখ প্রকার | ম্দ্রা ৰ খরচের তারিখ ূ প্রকার ূ ম্দ্রা 

২০ নাম্ধর 

কয়েদীগণের কামজারী বহি 

বাহির |স্রকী | ইট 'মোড়া: টুকরী | পুক্ষরিণী | জঙ্গলা] মেস্তরীর | বাবরচি | মালী 
তারিখ . কামজারী | প্রস্তুত | প্রস্তুত প্রস্তুত! প্রস্তুত | ছেচন | কাটা] কার্য | গিরি [খর মোট | কৈফিয়ৎ 

স্পা ০৮ পাপেট পি চায় 
ররর সস »স্্স্্্ সস সস আরে 

সিসি 
ররর 

| 

ৰ ূ 
| | 71 ূ  ৬.1 

১১ নম্বর 
জেইল উৎপন্ন বস্তর বহি 

বস্তুর নাম গত মাসের তহবিল | প্রস্তুত হাল মাস | মোট | বিক্রী ৃ বাকী | কৈফিয়ৎ 

ব্তু | মূল্য বু | মূল্য | বু মূল্য | বু | মুল্য ! বস্তু | মুল্য 

০ পম ট্ 
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১২ নম্বর 

কয়্েদীগণের চিকিৎসার বহি 

| | 

রেজেম্টারীর নম্বর কয়েদীর নাম রোগের প্রকার র চিকিৎসার প্রণালী চিকিৎসার ফল . কৈফ্িয়ৎ 

১৩ নমর 

মোট কয়েদীগণের বহি যাহারা রান্ত্রযোগে ফাটকে বন্ধ থাকিবে 

তারিখ ূ ফাটকের নম্বর ও নাম ঘত কয়েদী আ'ঘদ্ধ কৈফিয়ৎ 

১ নং হাজী ১০ ূ 

২ নং মেয়াদী ১৫ | 

। ৩নং এ ১৫ র 
ূ ৪ নং দেওয়ানী ২ | 

৫ নং হাসপাতাল ঙ৩ 

! ৬ নং নির্জন ফাটক ১ 

৪৬ » ৭ নং বিনাশ্রম ১ ৃ 
৪ [ 

৪৭ ূ 

কয়োদীগণের বস্ত্রের বহি 

দেওয়ানী 

কয়েদীর মোট কৈফিয়্ুৎ কয়েদীর মোট কয়েদীর মোট এক ন 
শ্রমী কয়েদীর বিনাশ্রমী হাজতী 

তারিখ মোট 

11118111989 চ. 0. 706 

[7৩৬৪০. 
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রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 

কয়েদীগণকে বেড়ী৬ পরানো সম্পকে 

নং ১২ সেহা 

73. 00. 0060 

রোবকারী কাছারী এলাকে রাজগী পব্বত ভ্রিপরা হুজুর শ্রীশ্রীযৃত মহারাজ 
বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর ইতি সন ১২৮৪ স্রিং তারিখ ৮ই জ্যেষ্ঠ। 

প্রকাশ পায় যে ম্যাদের ন্যনাধিক ও অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় সমুদয় কয়োদীগণকেই বেড়ী দেওয়া 
হইয়া থাকে । বাস্তবিক তাহা উচিত নহে। যে কয়েদী কোন গুরুতর ও দৌরাত্ম ঘটিত অপরাধে অপরাধী 
সাব্যস্ত হইয়া কয়েদ হয় অথবা যাহার স্বভাব সঙ্কটজনক বোধ হয় অথবা যে কয়েদী পলাতক হইয়া যাওয়ায় 
সম্ভব বিবেচনা হয় ও যে ঝয়েদীর ম্যাদের পরিমাণ অধিক হয় কেবল তাহারদিগকেই বেড়ী দেওয়া উচিত 
এবং যে কয়েদী যে বিচারকের হকৃমে কয়েদ হয় অনেকাংশই সেই বিচারক সেই বিষয়ের বিবেচনা করা 
সক্ষম বটে। সমতে-- 

হকুম হইল যে-- 

এই রোবকারীর এক খণ্ড প্রতিলিপি জেইলখানার তত্বাবধায়কের নিকট পাঠাইয়া লিখা যায় যে কেন 
কয়েদীকে বেড়ী দেওয়া আবশ্যক বোধ হইলে উল্লিখিত কারণ সকল প্রতি দৃষ্টি রাখে এবং ইহার একখণ্ড 
প্রতিলিপি প্রত্যেক ফৌজদারী বিচারকের নিকট পাঠাইয়া লিখা যায় যে ভবিষ্যতে কোন অপরাধীকে শাস্তি 
দেওয়ার সময় শাস্তির হুকৃমে অমুক অপরাধী শ্রম সহ কয়েদ থাকে ও যে অবস্থাতে বেড়ী দেওয়ার আবশ্যক 
হয় ও শ্রম ও বেড়ী সহ কয়েদ থাকে সব্বদা আপন আপন হুকুমে লিপিবদ্ধ করে ও সেই সকল শব্দ জেইল 
রক্ষকের নামীক ওয়ারেন্টে ব্যক্ত করে জেইল রক্ষক এ হক্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য 'করে। 'কয়োদী 
জেইলখানায় থাকা সময়ে কোন ককার্য করিলে অথবা তাহার স্বভাব চরিল্র মন্দ প্রকাশ হইলে অথবা পলাইয়া 
যাওয়ার সম্ভব থাকিলে অথবা এঁ প্রকারের অন্য কোন বিশেষ হেতু ব্যতীত বিচারকের সুস্পষ্ট হুকুম না 
থাকিলে জেইল তত্বাবধায়ক কোন কয়েদীকে আপন হুকুমে বেড়ী দেওয়া ক্ষমতাবান থাঝিবে না। প্রকাশ থাকে 
যে যে কয়েদীর ম্যাদ সাধারণতঃ এক বৎসর কি তাহার ন্যন হইবে তাহাকে বিশেষ হেতু ব্যতীত বেড়ী 
এ প+ হইবে না কয়েদীর পরিচিহ নিমিত্তে প্রত্যেক কয়েদীর এক পায়েতে একটা কড়া দেওয়াই প্রচর 

] 

বি 11079171 7083 

[0৩512]. 

নিদশন--৪ রি 
মিউনিসিপ্যাল এলাকায় চৌকীদারগণের রণগণ্ডি* দেওয়া সম্পর্কে |] 

মেমো নং ৫ সেহা 

প্রকাশ যে মিউনিসিপ্যাল ফোজদারগণ কোতালীর দারোগার নিকট হাজিরা লিখাইয়া থাকে কিন্ত এ 
চৌকীদারগণ রান্রে নিয়মানুসারে রণগণ্ডি* করে কিনা সেই বিষয় কোন কার্যকারকগণ দৃষ্টি রাখেন ইহা 
প্রকাশ পায় না কোতালীর দারোগা ও কখন কখন টেকস দারোগা সেই বিষয় দৃষ্টি রাখা আবশ্যক লেমতে 

৪৬৭ 
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কোতালী দারোগা প্রতি আদেশ করা যায় যে প্রত্যেক সোমবার রিপোর্ট দেয় যে তৎপৃব্রের সপ্তাহ চৌকীদারগণ 
রীত্যনূসারে স্ীয় কর্তব্যকম্্ম করিগ়াছে কিনা টেকস দারোগা প্রত্যেক মাসে ৪8 দিবস রণগণ্ডি করিয়া মাসান্তে 
এরূপ রিপোর্ট করে এই সম্বন্ধে হুকৃমনামা জারী হয়। ইতি সন ১২৮৫ ভ্ত্রিং ২৪শে বৈশাখ । 

1]7181)1 2025 

[06৬/201). 

*রান্িকালে পাহাড়ার ইংরাজী শব্দ 1010 এর বিকত রাপাস্তর। “বাংলায় ব্যবহাত শব্দ' রোদ'। 

নিদর্শন--৫ 

নৈনিকগণের ভাতা সম্বন্ধে সংশোধিত মেমো 

মেমো নং ১০৭ মেমো 

সৈনিক বিভাগের কম্্মচারিগণের ভাত্তা সম্বন্ধীয় পূর্ব প্রচারিত সমস্ত নিয়মাবলী রহিত করিয়া উক্ত 
কম্ষ্মচারিগণের ভাত্তা নির্ধারণ পূর্বক অন্রাফিস হইতে গত ২৭শে বৈশাখ তারিখে ১২ নং মেমো প্রচার হয়। 
তৎপর ধঙ্্মনগর ও চিরাকুটি সার্ভে মোতায়নী সিপাহী ও হদ্দাদারগণ উক্ত মেমো দ্বারা তাহাদের ভাত্তা রহিত 
হওয়ায় ভাত্তা স্থিরতর রাখার জন্য অন্্রাফিসে প্রার্থনা করিলে মিলিটারী আফিসের ভারপ্রাপ্ত শ্রীযৃত কর্নেল 
ঠাকর সাহেবের মন্তব্য গ্রহণ পূর্বক উল্লিখিত ২০শে বৈশাখের ১২ নং মেমোর আদেশে দ্বিরাদেশ পর্য্যস্ত 
স্থগিদ রাখার মম্্ম গত ৬ই অগ্রহায়ণ তারিখে ৮৯ নং মেমো প্রচার করা হইয়াছিল। 

ধঙ্্মনগর প্রভুতি স্থায়ী গার্ড সমূহের সিপাহী ও হুদ্দাদারগণের ভান্তা রহিত হওয়ায় তাহাদের প্রার্থনা- 
মূলেই উক্ত ৮৯ নং মেমো প্রচার ও কেবল উক্ত ভাত্তা রহিতের অংশ স্থগিদ রাখা হইয়াছিল। ২০শে বৈশাখের 
১২ নং মেমোর সমস্ত বিধান রহিত করা ৮৯ মেমোর উদ্দেশ্য নহে অতএব 

হুকুম হইল যে 

বিগত ২০শে বৈশাখ তারিখে প্রচারিত ১২ নং মোকদ্দমায় কেবল ২৩।৬।৭ এই চারি দফার আদেশ 
ঘ্িরাদেশ পর্য্যন্ত স্থগিদ রাখা যায়। কার্যে পরিণতির বাসনায় এই মেমোর এক ২ খণ্ড প্রতিলিপি মিলিটারী 
আফিসে, বিলনীয়া, সোনামুড়া, কৈলাসহর সবডিবিসনের আফিসহায়ে এবং হিসাব বিভাগের যোগে সদর বকৃসী- 
খানায় পাঠান যায়। প্রকাশ থাকে যে ধঙ্্মনগর ও একছাড়ি সার্ভে মোতায়নী সিপাহী ও হুদ্দাদারগণের 
নিয়মাতিরিক্ত ॥. আনা ভাত্তা সম্বন্ধে যে বিশেষ আদেশ প্রচার আছে তাহাও এতদ্বারা সংশোধনক্রমে কেবল 
আমলদার বিগুলচি ও সিপাহী এই তিন শ্রেণীর চাকরানের জন্য অতিরিক্ত ভাতার নিয়ম স্থিরতর রহিল। 
ইতি ১২৯৭ ভ্রিং ৬ই ফাচ্গুন। 
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নিদশন-৬ 

কয়েদীগণের আহারাদি কতিপয় বিষয়ে দৃষ্টিপাত সম্পর্কে জেইল ডিকিৎসকের কতব্য 

মেমো নং ১১ 

ক্যাম্প কুমিল্লা, মন্ত্রী আঞ্রিস 
তাং ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৮ স্ত্রিং 

খাস আপীল আদালতের প্রধান বিচারপতি বিগত ১২৯৭ ভ্ত্রিপুরার ৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে নৃতন হাবেলীর 
জেইলখানা পরিদর্শন করিয়া পরিদর্শন রিপোর্টে কয়েদীগণের আহারীয় জিনিষাদি পরীক্ষা ও জেইল তন্বাবধায়ক 
সদর ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য্যাধিক প্রযৃক্ত জেইলের কার্্যাদি সময় সময় পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে চিকিৎসক প্রতি কতিপয় 
ক্ষমতার্পণের বিষয় প্রস্তাবনা করা গেলে উক্ত পরিদর্শন রিপোট পয্যালোচনাক্রমে নিম্নলিখিত বিধান করা গেল। 

১। প্রতিদিন প্রত্যুষে নৃতন হাবেলীস্থ দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক প্রত্যেক কয়েদীর 
শারীরিক অবস্থাদূষ্টে আহারাদির ব্যবস্থা করিবে এবং তদনূসারে আহারীয় বস্ত দেওয়া জেইল কার্যকারকের 
কর্তব্য হইবে। 

২। কয়েদীগণ যাহাতে শারীরিক সুবিধামতে থাকে তৎ্প্রতি চিকিৎসক সব্বদা দুম্টি রাখিবে। 

৩। কয়েদীগণের আহারীয়, পরিধেয় ও শয়নের বস্ত যখন যাহা জেইলখানায় মজুত ও ব্যয় হয় 
তাহার হিসাবাদিতে মজুত ও ব্যয়ের প্রকতাপ্রকত পরীক্ষাক্রমে চিকিৎসক আপন স্বাক্ষর করিবে। 

8। কয়েদীগণ দ্বারা উচিতরাপে কার্য লওয়া হয় কিনা তদ্বিষয় দৃষ্টি রাখা কর্তব্য হইবে। 

৫। জেইল সেরেস্তায় যে সকল বহি ব্যবহাত ও যে সকল হিসাব রক্ষিত হয় তাহা নিয়মিত ও 
বিশুদ্ধভাবে সম্পাদিত হয় কিনা চিকিৎসক সময় ২ পরীক্ষা করিয়া পরিদর্শন বহিতে আপন মন্তব্য লিপিবদ্ধ 
করিবে। 

৬। পরিদর্শন সময়ে জেইলখানার কোনরূপ অনুচিত ক্্ম অনুজ্ঠিত হওয়া প্রকাশ পাইলে কিংবা জেইল 
সেরেস্তার কাধ্যসম্থন্ধে কোন ভ্রটি লক্ষিত হইলে চিকিৎসক তদ্বিবরণ রিপোর্ট দ্বারা জেইল তন্বাবধায়ক সদর 
ম্যাজিম্ট্রেটকে জানাইবে এবং কার্যের গুরুত্ব বিবেচনায় গোচরার্থ আর এক খণ্ড রিপোর্ট ষ্টেট ফিজিসিয়েন 
আফিসেও দ্বিতীয় খণ্ড সদর আফিসে প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবে। 

সি 

৭। সামান্য ত্রুটি জন্য চিকিৎসক জেইল ক্্মচারীগণকে স্বয্নং সতর্ক করিয়া দিতে পারিবে । 

৮। প্রতি বর্ষীস্তে উক্ত চিকিৎসক জেইলের কার্যাদি সম্বন্ধে একটি বাষিক রিপোর্ট লিখিয়া এক খণ্ড 
জেইল তত্বাবধায়ক সদর ম্যাজিচ্্রেট নিকট এবং আর এক খণ্ড স্টেট ফিজিসিয়েন আফিসে প্রেরণ করিবে। 

৯। জেইলের কাধ্যাদি সম্বন্ধে সুবিধা ও অসুবিধা বিবেচনায় কোন নিয়ম পরিবর্তন কিংবা কোন নিয়ম 
নৃতন সংস্থাপন করা আবশ্যক হইলে চিকিৎসক আপন রিপোটে প্রস্তাব করিতে পারিবে। রঃ 

১০। জেইল তন্বাবধায়ক চিকিৎসকের বাষিক রিপোর্ট প্রাপ্ত হইলে অগৌণে আপন মন্তব্যসহ তাহা 
মন্ত্রী আফিসে প্রেরণ করিবেন । 

১১। এই মেমো দ্বারা জেইল তত্বাবধায়কের কোন ক্ষমতা খব্ব করা হইল না। চিকিৎসক জেইল 
সম্পর্কে যখন যে রিপোর্ট করিবে তস্তবাবধায়ক যথাসময়ে তদ্বিষয়ের উচিৎ প্রতিবিধান করিতে বাধ্য থাকিবেন। 
এতাবেতা 

টে 
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আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও জেল প্রশাসন 

হকম হইল যে 

রীতিমত কার্যে পরিণত হওয়ার বাসনায়? এই মেমোর একখণ্ড প্রতিলিপি স্টেট ফিজিসিয়েনবাবু 
সমীপে এবং অবগতারথে* এক প্রতিলিপি খাস আপীল আদালতে ও জেইল তত্বাবধায়ক সদর ম্যাজিষ্ট্রেট 
সমীপে পাঠান যায়। ইতি 

7৬101811771 17%101)011 17321011810 

মন্ত্রী 

নিদর্শন--৭ 

মিলিটারী বাজেট 

১৩০১ ভ্রিপুরাব্দ 

অর্ডার নং ১৫ 

মিলিটারী বিভাগ 

শ্রীযৃত মন্ত্রী রায়বাহাদুরের ১৫ই বৈশাখের ৯ নং আদেশ সম্বন্ধে উপরোক্ত আদেশানুসারে সৈনিক বিভাগের 
মোট "ব্যয় ২২,৭৫০, টাকা ধাধ্যব্রমে বজেট প্রস্তুত হইল। 

২। বজেটের বারিজ আলোচনায় দুষ্ট হইবে যে মং ১,২৫০ টাকা বাষিক ব্যয় হাস হওয়াতে ও 
সৈনিক বিভাগের শক্তি ও দক্ষতা রূদ্ধির উপায় করা হইয়াছে। 

৩। সিপাইর সংখ্যা ২০০ শত জনই স্থিরতর রহিল। কার্যের সুবিধার জন্য সমগ্র সেনা ৪ চারি 
কোম্পানীতে বিভর্ত করা গেল। প্রত্যেক কোম্পানীতে ২৫ ফাইল অর্থাৎ ৫০ জন সিপাই, একজন সুবেদার, 
একজন জমাদার, একজন হাওলদার, দুইজন আমলদার ও একজন বিউগ্লার থাকিবে । 

৪। সমগ্র রাজ্যখণ্ড সৈন্যনিবেশ সম্বন্ধে সদর, উত্তর ও দক্ষিণ তিন ভাগে বিভক্ত হইবে। সদর বিভাগে 
১ম ও ২য় কম্পেনী অবস্থিত থাকিবে । উত্তর বিভাগ কৈলাসহরে ৩য় কম্পেনী এবং দক্ষিণ বিভাগে সোণামুড়া 
ও বিলোনীয়ার জন্য উদয়পুরে ৪থ কম্পেনীর হেড কোয়ার্টার নির্দেশ করা হইল। 

৫। বিলনীয়াতে স্বতন্ত্র এক পূর্ণ কম্পেনী রাখার কোন প্রকার আবশ্যকতা নাই। উদয়পুরে যে কম্পেনীর 
হেড কোয়াটার নিদ্ধারিত হইল তাহারই এক অংশে হাওলদার বা জমাদারের তন্বাধীনে বিলনীয়াতে থাকিবে। 

৬। ১ম বাম্পেনী এডজুট্যান্টের সাক্ষাৎ বর্ত-ত্বাধীনে থাকিবে সুতরাং উক্ত কম্পেনীর জন্য সুবেদারের 
বন্ধান করা হইল না। 

৭। সিপাইগণ বেতনের হার অনুসারে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইল, প্রথম শ্রেণীর সিপাই ৭ টাকা এবং 
২য় শ্রেণীর সিপাই ৬. টাকা হিসাবে মাসিক বেতন প্রাপ্ত হইবে । প্রথম শ্রেণীতে ৫০ জন এবং ২য় শ্রেণীতে 
১৫০ দেড়শত জন সিপাই থাকিবে । গুণানুসারে বর্তমান সিপাইগণ উন্নতি প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য হইবে, উন্নাতি- 
প্রাঞ্চত না হওয়া পর্যন্ত তাহারা তাহাদের স্থীয় স্বীয় বর্তমান বেতন ... ... | 

৪৬৫ 



রাজগী শ্ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 

৮। কম্পেনী হেড কোয়াটারে অবস্থান কালে কেহ ভাত্তা পাইবে না। অথবা যে গারদে সৈন্যগণ বৎসরের 
মধ্যে অন্যন ৯ মাস:কাল অবস্থিতি করিবে, তথাকার কোন সিপাই কি হদ্দাদার ভাত্তা পাইবে না। অন্যান্যন্থলে 
নিশনলিখিত নিয়ম মতে ভাতা পাইবে । যথা-- 

পদ মাসিক বেতন 
এডজুট্যান্ট ৫. 

সুবেদার ৪৭ 

জমাদার ৩. 
হাওলদার ২. 
আমলাদার, সিপাই ও বিউগ্লার ২ 

৯। মোটের উপর এক কম্পেনী বৎসরের মধ্যে ৯ মাসকাল হেড কোয়ার্টার হইতে স্থানাস্তরে থাকিবার 
সম্তাবনা। সৃতরাং ভাত্তা বাবত বাষিক অনধিক ১,০০০ এক হাজার টাকা ব্যয় হইবে। 

১০। উপরোক্ত আদেশের প্রস্তাবমতে স্বাধীন ভ্রিপরার সৈনিক বিভাগ নিম্নলিখিত রূপে গঠিত হইল।' 

পদ সক বাষিক টোকা) 

১। কর্নেল 8০ ৪৮০ 
২। এডজুট্যান্ট ৩০ ৩৬০ 
৩। সুবেদার ৩ জন প্রত্যেক ২০২ হিঃ ৬০ ৭২০ 
৪। জমাদার ৪ জন প্রত্যেক ১২ টাকা হিঃ ৪৮ ৫৭৬ 
৫ হাওলদার ৪ জন প্রত্যেক ১০ টাকা হিঃ 8০ ৪৮০ 
৬। আমলাদার ৮ জন প্রত্যেক ৮. টাকা হিঃ ৬৪ . ৭৬৮ 
৭। সিপাই ৫০ জন প্রত্যেক ৭. টাকা হিঃ ৩৫০ ৪,২০০ 
৮। সিপাই ১৫০ জন প্রত্যেক ৬. টাকা হিঃ ৯০০ ১০,৮০০ 
৯। বিউগল মেজর প্রত্যেক ১৫ “৭ ১৮০ 

১০। বিউগ্লার ৩ জন প্রত্যেক ৭. টাকা হিঃ ২১ ২৫২ 
১২। ভাতা ১৯০০০ 

১২। বিবিধ আফিসের ব্যয় সহ) ২,৯৩৪ 

২৯৭৫০ 

মং বাইশ হাজার সাত শত পঞ্চাশ টাকা মান্ত্র। 
৩. €. 73096 

দেওয়ান 

৪৬৬ 



আইন-শঙ্খলা সংরক্ষণ ও জেল প্রশাসন 

নিদর্শন--৮ 

সৈনিক বিভাগীয় পরিচালন ব্যবস্থা 

শ্রীত্রীহরি 

চু. 2. 1090 738171)21) 

নং ৩ 

রোবকারী দরবার শ্রীলশ্রীযৃত রাধাকিশোর দেববশর্মণ যুবরাজ গোস্বামী বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ভ্রিপূরা, 
রাজধানী আগরতলা, ইতি সন ১৩০৬ ন্রিং তারিখ ১লা পৌষ। 

যেহেতু এ রাজ্যের সৈনিক বিভাগের জঙ্গিগারদ এপর্যন্ত শ্রীলশ্রীমান বড়ঠাকর সমরেন্দ্রন্দ্র দেববঙ্্মণের 
কর্ত ত্বাধীনে চলিয়া আসিতেছিল। উক্ত শ্রীলশ্রীমান এইক্ষণ কলিকাতা আছে। সৈনিক বিভাগের কর্ত পক্ষের 
পদশ্ন্য থাকা সঙ্গত নহে, অতএব 

হকুম হইল যে-- 

অন্য আদেশ সাপেক্ষে সদর ও মফস্থলস্থ জঙ্গিগারদ সমূহের কার্য এপক্ষের কর্তত্বাধীনে পরিচালিত হয়। 
এপন্ষের আদেশ ও উপদেশমতে এসকল গারদের সম্পূর্ণ কাধ্য নিব্বাহিত হইবে । পূর্ব নিয়মানুসারে আরদালী 
গারদ একদা এপক্ষের কর্তৃত্ব ও আদেশাধীন থাকিবে। সংস্ষ্ট আফিস সমূহে এই রোরকারীর প্রতিলিপি 
প্রেরিত হয়, ইতি সন ১৩০৬ ন্ত্রিং--তাং ১লা পৌষ। 

নিদর্শন-৯ 

দৈনিক বিভাগের অফিসার নিয়োগ 

[বি 1. 106৮ 93217178217 

মেমো নং ১৪ 

যেহেতু এপক্ষের ১৫ই পৌষ তারিখের ৫নং রোবকারী দ্বারা কর্ণেল শ্রীযুক্ত ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববঙ্্মণকে 
মিলিটারী বিভাগের ভার প্রদান করা হইয়াছে, আরদালী গারদের সৈনিকদিগের মধ্যেও একজন পদশীল কম্্ম- 
চারী নিযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। জঙ্গী সৈনিকের কর্ণেল শ্রীযুক্ত শিবরাম সিংহ বহুকালের পুরাতন কম্্মচারী॥ 
ইহাকে উদ্িলখিত জঙ্গী সৈনিকের কর্ণেল হইতে পরিবর্তনক্রমে পূর্ব বেতনে আরদালীর সৈনিক বিভাগের কর্ণেলি 
পদে আনিলেই উদ্দেশ্যানূরাপ কার্য চলিতে পারে। অতএব-- 

আদেশ হইল যে 

পৃবর্ব নির্ধারিত বেতনে শ্রীযুক্ঞ শিবরাম সিংহ কর্ণেলকে আরদালীর সৈনিক বিভাগের কর্ণেলি পদে 
পরিবর্তন করিয়া আনা যায়। উক্ত কর্ণেল সর্বদা যথানিয়মে এপক্ষের নিকট থাকিয়া কাধ্য সম্পন্ন করে। 
এই আরদালী গারদের হুদ্দাদার ও সৈনিকগণ সম্বন্ধে বহাল, বরতরফ, সস্পেণ্ড ও মোতায়ন ইত্যাদি পূর্ব 
নিয়মানুসারে নিবর্বাহিত হয়। পরিণতার্থে এক ২ খণ্ড প্রতিলিপি সংসৃষ্ট আফিস ও উল্লিখিত কর্ণেলদ্বয় নিকট 
প্রেরিত হয়। ইতি সন ১৩০৬ শ্ত্রিং তাং ২১শে পৌষ । 

৪৬৭ 



রাজগী শ্রিপরার সরকারী বাংলা 

নিদশন-১০ 

আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা সম্পকে ব্যবস্থাদি 

শ্রীহরি 

চি. 8. 1090 3017া101 

মেমো নং ৪ 

জানা যায় ইদানীং এরাজ্যে গুরুতর অপরাধের কয়েকটি ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে । পুনঃ ২ এরূপ 
ঘটনা হওয়া পুলিশ কার্যকারকগণের কার্যশিথিলতার পরিচায়ক। পুলিশ কার্যকারকগণকে তাহাদের কর্তব্য 
সাধন সম্বন্ধে ভালরাপ সতক করিয়া দিয়া যাহাতে তদন্তাদি উচিতরাপে সম্পন্ন হয়, তথ্প্রতি সব্বদা পুলিশ 
বিভাগের তীল্ম দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। উক্তরূপ ঘটনা হওয়া মান্ত্র যাহাতে তৎসংবাদ এখানে পহুছিতে পারে, 
এবং তৎপর তদন্তের অবস্থাও সময়ে সময়ে এপক্ষের গোচর হইতে পারে তাহারও উচিত বন্দোবস্ত হওয়া 
এপক্ষের অভিপ্রেত। পুলিশ কার্যকারক উক্তরূপ ঘটনার সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া মান্র এ প্রথম সংবাদের এক 
নকল এবং অগৌণে তদন্ত আরম্ভ করিয়া তদবস্থাঘটিত সংক্ষিপ্ত দৈনিক রিপোর্ট পুলিশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
কার্যকারক নিকট প্রেরণ করিলে এবং ভারপ্রাপ্ত কাধ্যকারক এ এ রিপো প্রাপ্ত হওয়া মান্ত্র এপক্ষ সাক্ষাৎ 
উপস্থিত করিলেই উক্ত অভিপ্রায় সাধিত হইতে পারে, অতএব 

আদেশ 

অগৌণে উল্লিখিত অতিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য তামিল করার কারণ প্রতিলিপি পুলিশ বিভাগে পাঠান যায় । 
ইতি 'সন ১৩০৮ ভ্ত্রিং তাং ১৫ই বৈশাখ । 

নিদশন-”১১ 

টৈনিক অফিসারের উন্নাতি ও বেতনব্বদ্ধি সম্পকে 

শ্রীহরি 

হি. 1. 7099 782101)81) 

মেমো নং ৮ , 

যেহেতু মীর আবদুল হাফেজ সুবেদার মেজরকে উন্নতি ও বেতন বৃদ্ধি দেওয়া এপক্ষের অভিপ্রায়, অতএব 

হুকুম হইল যে 

উক্ত সুবেদার মেজরকে “কাপতানী” পদে উন্নীত ও মাসিক মং ১০ দশ টাকা বেতন রদ্ধি করা 
যায়। অবগতি ও কার্যে পরিণতির জন্য প্রতিলিপি মন্ত্রী আফিসে প্রেরিত হয়। ইতি ১৩১২ স্রিং তাং শরা ভুন্র। 

৪৬৮ 



আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও জেল প্রশাসন 

নিদর্শন--১২ 

কয়েদী মুক্তির আদেশ 

রোবকারী নং ৮ 
3. 7. 1৬191111098, 

22.11.28. 

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযৃত মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর দেববম্্ম মাণিক্য বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ন্রিপুরা, 
রাজধানী আগরতলা, ইতি সন ১৩২৮ ন্্রিং ২২শে ফাল্গুন 

যেহেতু শ্রীলশ্রীমান্ যুবরাজের শুভ উপনয়নোপলক্ষে নিশনলিখিত ৫ পাঁচ জন কয়োদীকে মুক্তি দেওয়া 
এবং অশ্রিনীক্মার চৌধুরীর যাবজ্জীবন (২০ বৎসর) কারাদণ্ড ভোগের স্থলে তদদ্ধেক ১০ দশ বৎসর) কমাইয়া 
দেওয়া এপক্ষের' অভিপ্রেত। অতএব-- 

আদেশ হইল যে 

নিম্নলিখিত ৫ পাঁচ জন কয়েদীকে অদ্য মুক্তি দেওয়া যায় এবং অশিনীকমার চৌধুরীর কারাদণ্ড 
ভোগের ২০ বৎসর মধ্যে দশ বৎসর মাপ দেওয়া যায়; অবগতি ও কার্যে পরিণতির কারণ এই রোবকারীর 
প্রতিলিপি চিফ দেওয়ান সমীপে পাঠান যায়। ইতি, সন ১৩২৮ ভ্রিং ২২শে ফাল্গুন । 

মং (স্বাঃ) শ্রীতারামোহন চৌধুরী 
পেক্ষার 

১। সোনারাম মালী 
 ২। হরিরায় ভ্রিপূরা 
৩। আব্দুল রহিম কাজি 

৪। এতিম আলি 
৫। গিরিশ্চন্দ্র চক্রবভী 

৫ পাঁচ জন 

নিদশন--১৩ 
দণ্ডিত ব্যক্তির ক্ষমাভিক্ষার প্রার্থনামলে মাজনা 

8. 16. 712171192 
19.2.33. 

মেমো নং ১ 

শাস্তিপ্রাপ্ত কয়েদী শশীমোহন দেববশ্্মার পক্ষে ক্ষমাভিক্ষার আবেদন :-- 

ললিত লতিকা দেবীর আবেদন ও চিফ সেক্রেটারীর মন্তব্য আলোচিত হইল । 

দণ্ডিত ব্যক্তির অপরাধ গুরুতর হইলেও তাহ।র পিতার কর্তব্যনিষ্ঠা ও সরকারী কাধ্যোপলক্ষে শোচনীয় 
মৃত্যুর বিষয় স্মরণ করিয়া আমি তাহাকে মার্জনা করিলাম। ঃপর শশীমোহন দেববশ্্মা, সদর ম্যাজিষ্ট্রেট 

৪৬৯ 



রাজগী ব্রিপুরার সরকারী বাংলা 

প্রদত্ত দণ্ডাদেশ হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়া কারামুক্ত হইবে। ইহার বিরুদ্ধে আর ফৌজদারী মোকদ্দমা 
স্থাপনের আবশ্যকতা নাই। মোট তছরাপি টাকার পরিমাণ, তৎসম্পর্কে বিভিন্ন কম্্মচারীর দায়িত্ব ও আদায়ের 
উপায় সম্বন্ধে, রাজমন্ত্রী মন্তব্য উপস্থিত করিবেন। ইতি সন ১৩৩৩ ভস্ত্রিং তারিখ ১৯শে জ্যৈেষ্ঠ। 

মিলিটারী কোর্সের কমাগ্ডেন্ট নিম্নোগ : রাপা যোধজং বাহাদুর 

মেমো নং ১০০ 

3. 3. 26. 1৮1910198 

24.7.46. 

মিলিটারী ফোর্সের কমাণ্ডেল্ট অনারারি লেফ্টানেন্ট কর্নেল কৃমার শ্রীলশ্রীযুত্ত দীনমোহন দেববর্মীা 
বাহাদুর স্বাস্থ্যহীন হইয়া স্বীয় কর্তব্য কঙ্্ম সূচারুরূপে পরিচালনে অসমখতা জাপন করায় তৎস্থলে অবিলম্ছে 
কার্য্য পরিচালনের জন্য বন্দোবস্ত করা আবশ্যক । 

অতএব মেজর রাণা শ্রীযৃুত যোধজং বাহাদুর 17%.8.7. 1.0 (অবসরপ্রাপ্ত ইন্ডিয়ান আমি) কে 
ভ্রিপুরা মিলিটারী ফোর্সের কমাণ্ডেন্ট পদে মাসিক ৫০০২ পাঁচ শত টাকা বেতনে আপাততঃ ৩ তিন বৎসরের 
জন্য 'নিযুক্ত করা যায়, তিনি ফ্রি কোয়াটার প্রাপ্ত হইবেন। ইতি-সন ১৩৪৬ ব্রিপুরাব্দ তারিখ ২৪শে কাতিক। 

স্বাভাবিক 

স্রণ _স্থানীয় ভাষায় ঝাড়, দেওয়া। 

পাকা ইমারত নিশ্মাণ কাষেয ইটের খোয়া ও চূণ মিশ্রিত মসলা। 

লাই বাঁশের বেতে তৈরী হালকা টুকরা । 

করচী মোড়া-ক্রভ্তি চেয়ার মোড়া 
বেড়ী- 1101) (60021 

4৯৫05001206 01 [9101991 ০০111[91181106 

[01 111009170201018. শুদ্ধ শব্দ অবগত্যর্থে। তু -০ ০ ৯০০ ৩4 ৬ 
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দ্বাদশ অধ্যায় 

কে) পৌর এবং গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন,. আগরতলা পৌরসংস্কা 

খে) অন্যান্য বিষয়সমূহ 





স্বায়ত-শাসন ও অন্যান্য বিভাগ 

নিদর্শন-১ 

মিউনিসিপ্যাল আড্ডা মহালের খাজনা মাপ সম্পকে 

(মিউনিসিপ্যাল বিভাগের নথীর নকল)* 

(স্বাধীন ত্রিপুরা স্ট্যাম্প ॥. আনা) 

(০979 

9৫. 111981016 
[01179 13817019080 196০ 

মোহর সদর কাছারী এলাকে 
রাজগী স্বাধীন ত্রিপুরা 

সন ১২৮৪ 
9 

মহামহিম শ্রীশ্রীযুত মহারাজা বাহাদুর বরাররেযু-- 

স্বাঃ শ্রীপহর চাঁদ 

দরখাস্ত শ্রীপহর চাঁদ জমাদার সাকিন খয়েরপুর পরগণে আগরতলা অপদীনের নিবেদন এই ........ 
আমার পূর্বপরুষাবধিক্রমে শ্রীশ্রীযৃীত সরকারি আড্ডা মহালের খাজনা মাপ পাইয়া আসিতেছি এখন পর্যস্ত 
আড্ডা খাজনা দেই নাই এবিষয় শ্রীইছক ইজারাদার ও শ্রীচেরাগ আলী জমাদারের কৈফিয়ৎ দৃঙ্টে অধীন 
গরিবকে উপরোক্ত আড্ডার খাজনা মাপ দেওয়াইতে আজা প্রদান হয় ধ্মমরাজ মালিক ইতি সন ১২৯১। 
৩০ ভাদ্র। 

লল ১৮৬৮ সেহা 

ল হহলযে 

মজহর পূবর্ব হইতে আভ্ডার খাজনা মাপ পায় কিনা । পূর্ব হইতে মাপ পাইয়া থাকিলে এইক্ষণ কেন 
খাজনা তলব করিতেছে ইত্যাদি বিষয় জানার জন্য শ্রীযুক্ত রামকমল ঠাকর সমীপে পাঠান যায়। ইতি সন 
১২৯১। ৩১ ভাদ্র। * 

শ্রীগগনচন্দ্র সেন, 10179 73817010) 1060 

মুনসী। প্রধানমন্ত্রী 

ধ্সমাবতারেষু 

নিবেদন এই সেরেস্ত তদন্তে দেখা গেল, চেরাগ আলী জমাদার আড্ডা মহালের যে কাগজ দাখিল 
করিয়াছে এ কাগজে প্রার্থাকের নামে আড্ডার খাজানার দায়া আছে কিন্ত আদায় নাই গোচর কারণ নিবেদন 
ইতি ১২৯১, ৩ আশ্বিন 

| শ্রীমেঘনাথ দত্ত 
মোহরের 

স্বর্গীয় অনাথবন্ধ. চৌধূরী মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত নকল হইতে সংগৃহীত। পরবতী পৃষ্ঠায় আফিস তদত্তীয় মন্তব্য 
সহ চূড়ান্ত আদেশ দ্রষ্টব্য। 

৪৭৩ 



রাজগী শ্রিপ্রার সরকারী বাংলা 

স্ব নিবেদন এই সাং রাজধর নগরের মহম্মদ ইছরের জবানিতে অবগত হইলাম জমাদার মজদ্দর 
তাহার ইজারা সময়ে আড্ডার খাজনা মাপ পাইয়াছে এমনকি শ্রীরামঠাক্রের সময়ে হইতেই খাজনা মাপ 
আছে গোচরকারণে নিবেদন ইতি ১২৯১ ত্রিং তারিখ এ 

মং শ্রীমহেশচন্দ্র কর শ্রীরামকমল ঠাকুর 
মোহরের 

শ্রীযুক্ত রামকমল ঠাক্রের মন্তব্যে জানা যায় মজহর পুর্ব হইতেই আড্ডার খাজনা দিতেছে না যখন 
প্বর্ব হইতে আড্ডার খাজনা দিতেছে না তখন এইক্ষণ তাহার নিকট আড্ডার খাজনা তলব কড়া সঙ্গত নহে 

হুকুম হইল যে 

মজহরকে আভড্ডার খাজনা মাপ করা যায়। কার্যে পরিণত করার বাসনায় শ্রীযৃত্ত রামকমল ঠাক 
সাহেব সম্মীপে পাঠান যায় ইতি ১২৯২ শ্রিং ২১ আশ্বিন 

শ্রীগগনচন্দ্র সেন 10119 32101) 1090 

মনসী প্রধান মন্ত্রী। 

নিদশন--২ 

সরকারী কাথে ব্যবহাত সমুদয় ফম সরকারী মুদ্রণযন্তে ছাপা হওয়া সম্পকে 

মেমো নং %৩ সেতা 

'অশ্রত্য বীরযন্ত্রালয়ে১ কেবল সদর কাছারীর এবং সদর বিভাগের আফিস সমহের ফারম ইত্যাদির 
মুদ্রাঙ্কন কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে । সব ডিবিসন্যাল ও চাকলা এবং পরগণে নৃূরনগরের কাছারীর আবশ্যকীয় 
ফারম ইত্যাদি ছাপার কার্য্য প্রায়ই উতন্ত ছাপাখানায় সম্পাদিত না হইয়া অতিরিত্ত ব্যয় দ্বারা অনান্র মুদ্রিত 
হইয়া থাকে । উল্লিখিত কারণে অন্ত্রত্য ছাপাখানার কায্যের পরিমাণ অতি অল্প এমনকি অনেক সময় ছাপাখানার 
কম্মচারিগণ কার্যযাভাবে বসিয়া খাকে। মফঃস্বলীয় আফিসাতের ফারম ইত্যাদি মুদ্রাঙ্কন কার্য অন্রত্য ছাপাখানায় 
সম্পাদিত হইলে একদিকে যেমন অন্যন্ত মুদ্রাঙ্কনের দরুণ রথাক্ষতি নিবারিত হয় পক্ষান্তরে এথাকার ছাপাখানার 
কর্্মচারিগণ কাধ্যাভাবে বসিয়া খাকার দরুণ তাহাদের যে বেতন নিরর্থক ব্যয়িত হয় তাহাও নিবারিত হইতে 
পারে। অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা গেল। 

১1 সদর আফিস এবং সদর বিভাগের সমস্ত আফিসের মুদ্রাঙ্ধন কার্থ্য বীরযন্ত্রালয়ে সম্পাদদিষ্চ হইবে। 

২। সোনামুড়া, বিলনীয়া এবং কৈনাসহর ডিবিসনের আফিস সমূহের সমস্ত মুদ্রাঙ্ণন কার্য উত্তত বীর- 
যন্তালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে। 

৩। কমিজ্লাস্থিত চাকলা কাছারী এবং অধীনস্থ সমস্ত কাছারী সংক্রান্ত সর্বপ্রকার মুদ্রাঙ্কন উপরোক্ত 
বীরযন্ত্রালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে। 

€ 

€ 

৪৭৪ 
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৪। নুরনগর পরগণা মোগড়াস্থিত তহশীল কাছারীর ও অন্যান্য সমস্ত মুদ্রাঙ্কন কার্য বীরযন্ত্রালয়ে 
সম্পাদিত হইবে। 

৫1 সবডিবিসনন্রয় ও চাকলা কাছারী ইত্যাদির যে সমস্ত কার্য বীরযন্ত্রালয়ে প্রেরিত হয় তাহার 
তত্ব অন্রাফিসে অবিলম্বে জানাইতে হইবে। 

৬। এই মেমো প্রচারের পর কেন কাধ্যকারক উক্ত বীরযন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কনের কাধ্য না করিয়া অন্যন্ত 
মুদ্রাঙ্কনের বেশন কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে না। ঝরিলে তদ্দূপ মুদ্রাঙ্ষনের যে ব্যয় হয় তাহা এ এ কাধ্য- 
কারকের বেতন হইতে কর্তন দায়ে লওয়া যাইবে । সেমতে 

হকৃম হইল যে-- 

অবগতি ও কয্যে পরিণতির বাসনায় এই মেমোর এক ২ খণ্ড প্রতিলিপি বাজগী ও জহ্দারী মোতা- 
লকের বিভাগীয় প্রত্যেক আফিসে প্রেরণ করা যায় এবং জ্াতার্থে নকল বীরযন্ত্রালয়ের ম্যানিজার সমীপে প্রেরণ 
'হয়। ইতি ১২৯৭ ভ্তিং, তাং ২৯শে শ্রাবণ । 

1৮10111111 17৮1011211 13891010811 

1৮111015101. 

নিদশন--৩ 
নৃতন ও পুরাতন আগরতলা পৌরসংস্থার চেল্ারম্যান নিয়োগ 

শ্রীহরি 

ঢং, 1. 1069 99117721) 

মেমো নং ৩৯ 

জানা যায় নতন হাবেলী ও আগরতলা মোঝামে লোকের অসুস্থতা উত্তরোত্তর ব্বদ্ধি হইতেছে । দ্ষিত জল- 
বায়ুই যে ইহার মূল কারণ তাহাল সন্দেহ নাই। জলবায় পরিক্ষার ও সংশোধন করার জন্য মিউনিসিপেলিটির 
স্ুবন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যক । বর্তমান সময়ে সদর কালেক্টারযোগে অন্রস্থানীয় মিউনিসিপেলিটির কার্য পরিচালিত 
হইতেছে। কিন্তু উত্ত কালেক্টারের হাতে সদর সব ডিভিসনের নানাবিধ কাধ্যভার ন্যস্ত থাকায় তাহা দ্বারা 
মিউনিসিপেলিটির কাধ্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে না। সুতরাং উল্ত কালেক্টারের হাত হইতে মিউমিসিপেলিটির 
কার্যভার উঠাইয়া অন্য বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। অতএব | 

আদেশ-- 

পলিটিকেল বিভাগের ভারপ্রপ্ত* কায্যকারক শ্রীযৃত বাবু বজ্চন্দ্র ভন্রাচাষ্য, বিএর প্রতি নৃতন হাবেলী 
ও আগরতলা মোকামের- মিউনিসিপেলিটির চেয়ারমেনের কার্য ভার অপিত হয়। অবগতার্থে এই মেমোর প্রতিলিপি 
তৎসংসৃষ্ট বিভাগ ও আফিস হায়ে পাঠান যায়। ইতি সন ১৩০৭ ত্রিপুরা, তারিখ ১১ই বৈশাখ। 
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নিদর্শন--৪ 

সরকারী মৃদ্রাহন্্র সম্পকে 

শ্রীশ্রীহরি 
রাজধানী, আগরতলা 

ঢং. 1. 12099 73821171917 

মেমো নং ৪১ 

বর্তমান সময় এখানে সরকারী দুইটি ছাপাখানা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাতে মাসিক শ্টাব্লিশমেন্ট 
ইত্যাদি ব্যয় মং ১৯০ টাকার কম নহে। কিন্তু ছাপাখানাতে যে পরিমাণ কার্য হইয়া থাকে ব্যয়ের তুলনায় 
তাহা নিতান্ত অপ্রচুর। ছাপাখানা দুইটি বিভিন্ন স্থানে থাকা ব্যয়ের আধিক্য ও কার্যের অসুবিধার এক কারণু 
বটে। উভয় ছাপাখানা একত্র করিয়া কার্য পরিচালনের সুবন্দোবস্ত করিলে সম্ভবত স্টাব্লিশমেন্ট ব্যয় বি 
ব্যতীতই, স্বাধীন রাজ্য ও জমিদারীর সম্যক মুদ্রাঙ্কন কার্য সম্পাদিত হইতে পারিবে। এতৎসংক্রান্ত সুবন্দোবস্ত 
করার জন্য জমিদারী বিভাগের বাষিক মদ্রাঙ্কন কার্যের পরিমাণ কিরূপ তাহা জানা আবশ্যক । অতএব 

আদেশ-_ 

যত সত্বর হইতে পারে জমিদারী বিভাগের বিগত ১৩০৪ ভ্রিং ১৩০৫ ন্ত্রিং এবং ১৩০ড৬ ভ্রিং সনের 
সম্যক প্রকার মৃদ্রাঙ্কন ব্যয় কত হইয়াছে তাহার একটি স্টেটমেন্ট প্রেরণ করার কারণ ইহার প্রতিলিপি চাকলা 
ম্যানেজার আফিসে প্রেরণ করা যায়। ইতি ১৩০৭ ভ্রিং ১৪ই বৈশাখ। 

নিদশন--৫ 

আগরতলা মিউনিদ্সিপ্যালটির নোটিশ 

নোটিস 

আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি ২ 

আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত খএরপূুর মহাল্লা নিবাসী শ্রীপহরচান্দ দারোগা--সমীপে 

ইহার পাশ্রবে যে বিল দেওয়া গেল, তদনৃসারে তোমার মং ৬. ছয় টাকা দেনা আছে। এইক্ষণ তোমার 
নিকট সেই টাকার দাওয়া হইতেছে, এই টাকা শিউনিসিপ্যাল আফিসে ১৫ দিনের মধ্যে না দিলে তোমার 
দ্রব্য ক্লোক ও নীলাম করণদ্বারা কিস্বা প্রচলিত অন্য যে যে বিধান আছে তন্নত খরচ সহিত এ টাকা তোমার 
নিকট হইতে আদায় করা যাইবে, ইতি । সন ১৩০৭ ন্ত্রিং তারিখ 

মহল্লে খএরপুর অন্তর্গত ১৩০৩।১৩০৪।১৩০৫।১৩০৭ সনের একুনে মবলগ ৬. হয় টাকা » আর্নী পাই। 

[২81017117101121) 92৮21 73. 31158 090160998, 

মিউনিসিপ্যাল দারোগা চেয়ারম্যান 
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ত্রিপুরা জ্টেট গেজেট মাসিক প্রচার 

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ 

১৩১৩ শ্িং তাং ১৩ই বৈশাখ, নং ৩৩ 

্রিপুরা স্টেট গেজেট ব্রৈমাসিকরূপে প্রচারের ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা সুবিধাজনক নহে। বর্তমান বর্ষ 
হইতে স্টেট গেজেট প্রতিমাসে বাহির হইবে। একমাসের গেজেট পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহ মধ্যে প্রচারের 
ব্যবস্থা করা হইল। সংস্ম্ট বিভাগ ও আফিস সমূহ হইতে যে সকল সারকলার, মেমো বা আদেশ ইত্যাদি 
বাহির হয়, স্টেট গেজেটে সন্নিবেশের উপযুক্ত হইলে, প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার এক এক খন্ড প্রতিলিপি 
রাজস্ব বিভাগে প্রেরণ -করা সংসৃম্ট কম্মচারীগণের কর্তব্য হইবে, ইতি। 

7). 10, 1085 

মন্ত্রী 

নিদশন--৭ 
তারাসুন্দরী-ভাশ্ডার" সমিতির পুনগণন 

[যি 16. 1৮19101852 

মেমো নং ২১ 

যেহেতু তারাসুন্দরী ভাণারের কার্য সৃশৃঙ্খলভাবে চলিতেছে না এবং ভাগারের কাধ্য নিব্বাহক সমিতির 
কতিপয় সভ্যের মৃত্যুবশতঃ এবং অন্যান্য কারণে ভাণগ্ডারের মূল উদ্দেশ্য কাধ্য পরিণতি পক্ষে অন্তরায় ঘটিয়াছে 
বলিয়া অবগত হওয়া যায় 

অতএব 

এতদ্বারা পূর্বনিষৃত্ত সমিতির পুনগগঠনান্তর নিম্নলিখিত সদস্যগণ দ্বারা গঠিত সমিতির প্রতি তারাসুন্দরী 
ভাণ্ডারের যাবতীয় কাধ্যভার ন্যস্ত করা যায়। 

১। শ্রীলশ্রীযুস্ত' স্রেন্দ্রচন্দ্র দেববশ্মা-সদর কালেকটর সেভাপতি) 
২। শ্রীযুত ঠাকুর সারদাচরণ দেববর্মা 
৩। » গ  হেমচন্দ্র দেববশ্র্মা 
৪1 » » জন্মেজয় দেববশ্্মা 
৫01 », »* মহিমচন্দ্র দেববর্্মা 
৬। » »*  ভগবানচন্দ্র দেববশ্্া 
লি]. * য্বাদবচন্দ্র দেববর্মা 
৮। ৯ » রেবতীমোহন দেববশ্মা 
৯] ০৮" » সোমেন্দ্রন্দ্র দেববশ্মা 

১০। » » কামিণীকমার সিংহ- সম্পাদক 
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সভাপতি বা সমিতি কর্তক নিয়োজিত প্রতিনিধি সভাপতি সহ যে কোন পাঁচ জন সভ্য উপস্থিত হইলেই 
সমিতির কাধ্য চলিতে পারিবে। 

এপক্ষের এবং এপক্ষের নিয়োজিত প্রধান কার্যকারকগণের তত্বাবধান এবং পরিদর্শনাধীনে ভাঙারের 
মূল উদ্যেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সমিতি ভাণ্ডার কাধ্য পরিচালনকল্পে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। ইতি 
সন ১৩২৬ ভ্ত্রং তারিখ ৩১শে চৈত্র। 

[3. 16. ৩০1 

[১ 96০. 

প্রাক্তন রাজমন্ত্রী *“দীনবন্ধ, দেববশ্মা নাজিরসাহের কন্যা দানশীলা তারাসুন্দরী দেবখ্যা তাঁহার লোকাস্তরের পর তৎনামীয় 
ভ্রারানগর তাল্লক সরকারী খাসে আনয়ন করতঃ ইহার উপস্থত্ব হইতে আগরতলা উপায়হীনা দুঃস্থ বিধবাগণের মধ্যে পিতার 
নামে "দীনবন্ধ, রৃত্তি' প্রদানের আকাওক্ষামূলে তাঁহার মতাুর পর মহারাজ রাধাকিশোরের আদেশে ১৩১৪ ঘ্রিং সনে “তারাসন্দরী 
ডাগর” স্জ্ট হয়। প্রায় ৫০ বৎসর কাল সংখ্যাতীত দুঃস্থ বিধবা এই ভাগ্ার হইতে নিয়মিত বৃন্তি প্রাপ্ত হইয়া পরমও 
উপকতা হইয়াছিলেন। 

নিদশন--৮ 

রাজ্যের জনগণনা (0677985) সম্বন্ধে সার্কলার 

সারকলার নং ৯ 

ত্রিপুরা রাজ্যের পার্বত্য প্রজাগণের জাতি, ধর্ম ও সম্পূদায় সম্বন্ধে সেন্সাস উপলক্ষে পরিক্ষার বিবরণ 
সংগ্রহ করিবার জন্য শ্রীশ্রীযূত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন । এরজ্যে ভ্ত্রিপ্রা সম্প্রদায় 
বলিলে নিম্নলিখিত পাঁচ শ্রেণীকে বুঝাইয়া থাকে ১7 

১। পুরাতন ত্রিপুরা । 
২। দেশী শ্রিপুরা (লস্কর শ্রেণীর সংসুল্ট)। 
৩। নোয়াতিয়া। 
৪1 জমাতিয়া। 
৫। রিয়াং। 

বর্তমান বর্ষের সেল্সাস উপলক্ষে ইহাদের প্রত্যেক সন্প্রদায়ের লোকসংখ্যা ও ধর্ম সম্পর্কে যথাযথ বিবরণ 
সংগ্রহ করিতে হইবে । ত্রিপুরা শ্রেণীর সকলকেই ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ করিতে হইবে। 

২। হার্লাম সপ্প্রদায়ে নিশ্নলিখিত ৮টি দফা আছে :£-- 
১। মুরছুং। ৫1 বংশেল। 
২। রাংখল। ৬। রুপিণী। 
'৩। কলই। ৭। বাব্বং। 
৪1 কৈবং। ৮। থাংচেপ। 

উহাদের প্রতেকি দফায় লোক সংখ্যা নিদ্ধারিত হওয়া আবশ্/ক। উহারা ক্রমশঃ হিন্দুধর্ম অবলগ্ছন 
করিতেছে বলিগ্না জানা যায়। উহারা শক্তি কি বৈষ্ণব ধশ্মাবলম্বী উহাও নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক। 

৩। অতএব নিশ্নলিখিতভাবে সাধারণ সিডিউলের ৪র্থ ও ৮ম কলম পূর্ণ করিতে হইবে। 
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৪। চতুথ কলমে ধঙ্্ম “হিন্দু লিখিত হইবে এবং যাহারা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী তাহাদিগকে “হিন্দ-বৈষ্ণব, 
লিখিত হইবে । যাহারা শাজ্জ ধশ্মাবলম্বী তাহাদিগকে “হিন্দু-শাক্ত লিখিতে হইবে। 

৫। অস্টম কনমে জাতি সম্বন্ধে নিশ্নলিখিত বিভাগে যে যে শ্রেণীভুত্ত তাহাকে সেই শ্রেণী লিখিতে 
হইবে, যথা £- 

১। ভ্রিপুরা-ক্ষত্রিয় পুরাতন শাখা) ৮। হালাম (কলই) 
২। ভ্ত্রিপূরা-ক্ষন্তিয় দেশী শ্তিপুরা) ৯। হালাম কৈরেং) 
৩। ভ্রিপূরা-ক্ষপ্রিয় জেমাতিয়া) ১০। হালাম বেংশেল) 
৪। ব্রিপুরা-ক্ষব্রিয় নোয়াতিয়া) ১১। হালাম (রূপিণী) 
৫। ভ্রিপুরা-ক্ষন্রিয় রিয়াং) ১২। হালাম কোর্বং) 
৬। হালাম (মুরছুং) ১৩। হালাম (থোংচেপ) 
৭। হালাম (রাংখল) ১৪। হালাম (চড়ই) 

৬। ককী ও লুসাই প্রজাগণ মধ্যে যাহারা খ্বীষ্টধন্্মাবলম্বী তাহাদিগকে চতুর্থ কলমে "খীম্টান” এবং 
অস্টম কলমে “ডার্লং কৃকী', “লুসাই ককী” এইরূপ লিখিত হইবে। 

উপরিলিখিত বিবরণ গুলি যাহাতে যথাযথভাবে সংগৃহীত হয় তদ্বিষয়ে সেন্টার অফিসারদিগের বিশেষ 
দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। 

অবগতি ও কার্যে পরিণতির বাসনায় প্রতিলিপি সেন্টার আফিস সম্হে প্রেরিত হয়, ইতি। সন ১৩৪০ 
শ্্িংং তারিখ ১৫ই অগ্রহায়ণ। 

৩. 0. 1020 89171171217 13. 1. 961) 

সেল্সাস অফিসার দেওয়ান, শাসন 

নিদশন--৯ 

আখাউড়া রাস্তা ব্যবহার উপলক্ষে মোটর ট্যাক্স 

গেমো নং ৮৭ 

3. 13. 1. 1৮1011/94 

29.2.45. 

যেহেতু আখাউড়া রাস্তায় অনবরত মোটরগাড়ী চলাচল প্রযুক্ত এ রাস্তার বিশেষ অনিম্ট হইয়া থাকে 
এবং যেহেতু উক্ত রাস্তা সব্বদার তরে মোটর চলাচলের অধিকতর উপযোগী রাখা আবশ্যক "এবং তাহা বিশেষ 
ব্যায় সা্পক্ষ বটে এবং যেহেতু রাজমন্ত্রীর প্রস্তাবমতে উত্ত অতিরিক্ত ব্যায় নিব্বাহ জন্য মোটরগাড়ীর উপর 
ট্যান্স ধার্য্য হওয়া সঙ্গত অতএব আদেশ করা যায় যে আখাউরা রাস্তায় এপক্ষ নিদ্দিষ্ট স্টেট কার ব্যতীত 
যেসকল প্রাইভেট ও ভাড়াটিয়া মোটর, বাস লরি, ট্যাক্সি ও গাড়ী আরোহী ও মালসহ যাতায়াত করিবে 
তাহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে প্রতোকবারের জন্য মং 1. চারি আনা হিসাবে ট্যাক্স আদায় করা হউক । 
ডাইভার ও হ্যাণ্ডিম্যন "ব্যতীত অন্য লোক কিস্বা সংশ্লিষ্ট গাড়ীর লওয়া জিমা ব্যতীত অন্য মাল থাকিলেই 
উক্তত্লুপ ট্যাক্স দিয়া টিকেট গ্রহণ করিতে হইবে । খালি মোটরের জন্য কোন ট্যাক্স আদায় করা হইবে না.। 

৪৭৯ 



রাজগী ব্রিপূরার সরকারী বাংলা 
রাজমন্ত্রী উত্ত টিকেটের ফর্ম ও অন্য আবশ্যকীয় নিয়মাবলী প্রচার করিবেন। ইতি-সন ১৩৪৫ শ্ত্রিং 

তারিখ ২৯শে জ্যৈঠ। 

নিদশন--১০ 

আগরতলা পৌর এলাকায় গরুরগাড়ীর ট্যাক্স প্রবর্তন 

মেমো নং ৮৮ 

9. 8.1. 121111098 

29.2.45. 

যেহেতু মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত স্থানে গরু ও মহিষের গাড়ীর উপর ট্যাক্স ধার্য্য করা আছে, উহার 
হার রৃদ্ধি করা ও মফঃসলস্থ উত্ত* গাড়ী সমহের উপর ট্যাক্স ধার্য্য করা প্রয়োজন বোধ হইতেছে । অতএব 
আদেশ করা যায় যে, আপাততঃ সদর বিভাগের নৃতন হাবেলী ও আগরতলা তহশীল কাছারির এলাকামধ্যে 
এই শ্রেশীর যে সকল গাড়ী কারবার উদ্দেশ্যে বা ভাড়া নিয়া যাতায়াত করিবে তাহাদের প্রত্যেকের জন্য বাষিক 
মং ৪. চারিটাকা হারে ট্যাক্স ধার্য করা হইক। এই ট্যাক্স আদায় করিয়া সদর কালেক্টারের সাক্ষরিত এক 
একটি লাইসেল্স প্রদান করা হইবে । উত্ত লাইসেন্সের ম্যাদ বৈশাখ মাসের প্রথম হইতে চৈত্র মাসের শেষ 
তারিখ পর্যান্ত প্রবল থাকিবে । 

রাজমন্ত্রী লাইসেন্সের ফরম ও আবশ্যকীয় নিয়মাবলী প্রচার করিবেন । 

এতদ্বারা আগরতলা মিউনিসিপ্যাল আইনের এই শ্রেণীর গাড়ী ট্যাক্স ধার্য্য ও আদায়ের বিধান রহিত 
করা গেল কিন্তু বর্তমান বর্ষের জন্য এই শ্রেণীর যে সকাল গাড়ী মিউনিসিপ্যালিটি হইতে লাইসেন্স গ্রিহণ 
করিয়াছে তৎসমুদয়ের এই লাইসেন্সের ম্যাদ কানের জন্য আর এক টাকা হিসাবে ট্যাক্স দাখিল করলেই 
চলিবে। ইতি--সন ১৩৪৫ শ্রিং তারিখ ২৯শে জ্যৈষ্ঠ । 

নিদর্শন--১১ 
মিউনিসিপ্যাল এলাকা মধ্যে জন্মমৃত্যুর বিবরণ রক্ষা করা 

মেমো নং ১০৬ 

8৪. 3. 16.1৮011158 

9.2.47 

যেহেতু মিউনিসিপ/াল এলেকা মধ্যে জল্ম মৃত্যুর বিবরণ (৮181 508119103) রীতিমত রক্ষিত হওয়া 
এপক্ষের অভিপ্রেত, অহ এব 

আদেশ করা যায় যে 

অতঃপর আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি কত্তুক তদীয় এলাকা মধ্যে রীতিমত 
এবং বিশুদ্ধভাবে রক্ষিত হয়, ইতি। সন ১৩৪৭ শ্রিপরাব্দ, তারিখ ৬ই জ্যৈঠ। রর 

8৮০ 



স্বায়ত-শাসন ও অন্যান্য বিভাগ 

নিদর্শন--১২ 

আখাউড়া সড়কে ঘাতায়াতকারী ঘোড়ার গাড়ীর উপর ট্যাক্স প্রবর্তন 

মেমো নং ১০৯ 

ডি. 8. 2. 10171158 

21.2.47 

যেহেতু এপক্ষের ২৯২৪৫ ভ্রিং তারিখের ৮৭ নং মেমোর অনুস্তিতে রাজধানী- আখাউড়া রাস্তা চলা- 
চলের জন্য সরকারী ঘোড়ার গাড়ী ব্যতীত অন্যান্য প্রকার প্রাইভেট ও ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ীর উপর ট্যাক্স 
ধার্য করা এপক্ষের অভিপ্রেত অতএব আদেশ করা যায় যে- 

এ যে সকল প্রাইভেট ও ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ী মালসহ রাজধানী হইতে আখাউড়া গমনাগমন করিবে 
তাহাদিগের প্রত্যেকের নিকট হইতে যাতায়াতের প্রতিবারের জন্য মং /৬ এক আনা ছয় পাই হিসাবে ট্যাক্স 
আদায় করা হয়। কোচমান ও সহিস ব্যতীত অন্য লোক অথবা সংস্ষ্ট গাড়ীর লোওয়াজিমা* ব্যতীত অন্য 
মাল থাকিলেই নিদ্দিষ্ট স্থানে উক্ত হারে ট্যাক্স প্রদান করতঃ টিকিট গ্রহণ করিতে হইবে। খালি গাড়ির জন্য 
কোন প্রকার ট্যাক্স আদায় করা হইবে না। 

রাজমন্ত্রী সংস্ম্ট ট্যাক্স আদায়, টিকিটের ফরম ও আবশ্যকীয় অন্যান্য নিয়মাবলী প্রচার করিবেন। 
ইতি-- 

*লোওয়াজ্যামা--সরঞ্জাম। 

নিদশন--১৩ 
আগরতলা পৌর এলাকায় সাইকেল লাইদ্েল্স ব্যবস্থা সম্বঙ্ধে 

মেমো নং ১৩৯, 
3. 8. 1 2171192 

10.2.48 

ঘোষণা 

যেহেতু এপক্ষের প্রতীতি হইতেছে যে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির সীমানা মধ্যে চালিত প্রত্যেক সাইকেল 
প্রতিবর্ষে রেজিষ্টারী হওয়া আবশ্যক, অতএব আদেশ করা যায় যে, 

১। আগরতলা মিউনিসিপ্যাল সীমানা মধ্যে চালিত প্রত্যেক সাইকেলের মালিকের প্রতিবর্ষে স্বীয় সাইকেল 
মিউনিসিপ্যাল অফিসে উপস্থিত করিয়া উহা রেজিম্টারী করাইয়া লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে। 

২। এই আদেশের প্রতিকলে কেহ মিউনিসিপ্যাল এলেকায় সাইকেল চালাইলে তাহার অনধিক ৫ 
পাঁচ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে। 

৩। যাহারা “ইতিপৃব্রে মিউনিসিপ্যাল অফিস হইতে সাইকেল রেজিম্টারী করিয়া লাইসেন্স গ্রহণ 
কল্লিয়াছে, তাহাদিগের লাইসেন্স এই আদেশের অনুষায়ী প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে। 

৪৮১ 



রাজগী শ্রিপুরার সরকারী বাংলা 

৪1 সাইকেল রেজিষ্টারীর ফিস ও অর্থদণ্ড মিউনিসিপ্যালিটি প্রাপক হইবে। 

৫1 এই আদেশের অবিরোধী সাইকেল রেজিম্টারী সম্পকীয় নিয়মাবলী এবং কিরূপ শ্রেণীর সাইকেল 
সম্হ এই বিধি হইতে বজিত থাকিবে তৎসম্বন্ধে ও অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয় রাজমন্ত্রী কত্তুক নিদ্ধারিত 
হইবে। ইতি সন ১৩৪৮ ভ্রিপুরাব্দ তারিখ ১০ই জ্যৈষ্ঠ । 

নিদর্শন--১৪ 

গ্রামাঞ্চলে জনহিতকর সর্বপ্রকার উন্নয়নের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে তিনটি গ্রামামগ্ডলী গঠন সম্বন্ধে 

নং ১৫১ 

9. 8৪. 16. 1৬1471118 

10.7.48 

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীুস্ত মহার।জ কীরবির্ুম কিশোর দেববঙ্্মা মাণিক্য বাহাদুর এলাকে স্বাধীন ভ্রিপুরা, 
রাজধানী আগরতলা, সন ১৩৪৮ ভ্রিপরাব্দ, তারিখ ১০ই কাতিক। 

সম্পূর্ণ বহির্দেশীয় রান্দ্রশাসন পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানাদির অনুকরণ না করিয়া রান্ট্র গঠন এবং রান্ট্রচালনা 
প্রণালী স্থদেশক হওয়া বাঞ্ছনীয় । অতএব স্বদেশসম্ভ্ত রান্্র পরিচালনের বিধি সব্বোপরি স্বীকৃত হইয়া তৎসঙ্গে 
কালোপযোগী সংস্কার সংযুক্ত হইলে স্বশাসন ধর্মের প্রতিভা তখনই সেই দেশ ও জাতিকে গৌরবান্বিত করিয়া 
তোলে। 

উপরোগ্ নীতির প্রতি লক্ষ রাখিয়া ভ্রিপূরা রাজ্য গ্রাম্য মণ্ডলীর স্বশাসনের উপর ভিত্তি করতঃ অন্যান্য 
সংস্কার গঠনীয়--যদ্বারা রাজা ও প্রজার প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে--এপক্ষের এইরূপ প্রতীতি হইতেছে। 
অতএব এতদ্বারা আদেশ করা যায় যে, 

শাসন সংস্কার প্রবর্তন সমিতির চড়ান্ত মন্তব্য প্রকাশ হওয়া সাপেক্ষে উপরোক্ত উদ্দেশ্য পরীক্ষার্থে এতৎ- 
সঙ্গীয় হাতনক্সায় প্রদশিত চৌহদ্দিমতে সদর এলেকায় রামনগর, রাজনগর, জয়পুর, জয়নগর, কালিকাপুর, 
রামপূর, ভাটি অভয়নগর, ছনমুড়া, চান্দিনামুড়া, শম্মালোঙ্গা, পুবর্ব ভূবনবন ও মধ্য ভূবনবন দ্বারা একটি 
মণ্ডলী চারিপারা, বেলাবর, লক্ষীপুর, গজারিয়া, ভষ্টপকূর, বাধার ঘাট, মধুবন, বল্লভপুর, কিসমতকড়ি ও 
মাধবপুর দ্বারা একটি মণ্ডলী এবং পাথালিগ্না, ড্লিপুকর প্রমোদনগর, হীরাপুর, অমরেন্দ্রনগর ও আমতলী 
(জোরপকর) দ্বারা একটি মণ্ডলী-আপাততঃ এই তিনটি গ্রাম্য মণ্ডলী গঠন করা যাইতে পারে । স্বশাসন”সুপরি- 
চালনার জন্য মণ্ডলী একের তত্বাবধানে স্ব স্ব এলেকার সরকারী প্রাপ্য আড্ডা এবং পূর্তবর্ম কর আদায়" উসুল 
এবং মণ্ডলীর উন্নতিজনক যথা--শিক্ষা, চিকিৎসা, শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি কার্যে ব্যয় করিবার ক্ষমতা 
এবং ক্ষত্র ক্ষদ্র দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার ক্ষমতা অর্পণ করা যাইতে পারে। 

উপরোক্ত আদর্শ কার্যে পরিণত করিবার জন্য আবশ্যকীয় বিধি ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে শ্রীযুত মন্ত্রী বাহাদুর 
অবিলম্বে এপক্ষ সমীপে প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন। ইতি। 
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ৰ স্বায়ত্ত-শাসন ও অন্যান্য বিভাগ 

নিদর্শন--১৫ 

প্রচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত নিয্মোগ 

8৪. 8. 16. 112171192 

19.7.48 

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর দেববশ্মা মাণিক্য বাহাদুর, 
এলাকে স্বাধীন ভ্তরিপুরা, রাজধানী আগরতলা, সন ১৩৪৮ দ্রিপুরাব্দ তারিখ ১৯শে কান্তিক। 

আগ্ডার সেক্রেটান্রী শ্রীযুত সত্যরঞ্জন বসু, বি,এ, কে স্বীয় কাধ্যের অতিরিক্তরূপে এতদ্বারা চিফ্ 
পেক্রেটারীর অধীনস্থ প্রচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক নিযুক্ত করা যায়, ইতি-- 

নিদর্শন--১৬ 

সম্মগ্র সদর এলাকায় গ্রামীণ উন্নয়ন কল্পে গ্রাম্যমণ্ডলী গঠন সম্বন্ধে 

নং ১৫৮ 

3. 3. 7০৯10101058 

21.11.48 

রোবকারী দরবার বিষম সমর বিজয়ি মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ভ্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ 
মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববশর্মা বাহাদুর, কে,সি,এস,আই, এলাকে স্বাধীন শ্রিপুরা, 

রাজধানী আগরতলা । সন ১৩৪৮ ভ্রিপূরাব্দ, তারিখ ২১শে ফাল্গুন। 

স্বদেশ সম্ভূত রাল্জ্র পরিচালনের বিধিকে সব্বোপরি স্বীকার করিয়া তৎসঙ্গে কালোপযোগী সংস্কার প্রবর্তন 
উদ্দেশ্যে ও স্বশাসন স্পরিচালনের জন্য এপক্ষের ১০1৭।৪৮ ভ্রিং তারিখের ১৫১ নং রোবকারী দ্বারা সদর 
বিভাগে যে রামনগর গং, চারিপাড়া গং এবং পাখালিয়া গং--তিনটি গ্রাম্য মণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল, তদনুসরণে 
এবং তাহার সম্প্রসারণে সমদয় সদর এলেকা মধ্যে অবিলম্ষে গ্রাম্য মণ্ডলী গঠন করা এপক্ষের অভিপ্রেত, 

অতএব পব্ব-গঠিত তিনটি মণ্ডলীর অতিরিক্ত সদর এলেকায় অপরাপর মগুলী গঠন এবং সদ্দার ও 
প্রধান নিবর্বাচন সম্বন্ধে শ্রীযুত মন্ত্রীবাহাদুর অবিলম্বে ব্যবস্থা করিবেন, ইতি 
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রাজরী শ্ত্রিপিরার সরকারী বাংলা 

নিদশশন--১৭ 

গ্রাম্যমণ্ডলী আইন বা ১৩৫০ ব্রিপ্রাব্দের আইন 

নং ২১৮ 
9৫. উ. ভি. 8. 1৬19111152 

9.3.50 

আদেশ 

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ভ্রিপ্রাধিপতি ক্যাপ্টেন 'হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য 
স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববশ্মা বাহাদুর, কে, সি, এস, আই এলাকে স্বাধীন শ্রিপূরা, রাজধানী আগরতলা 

ইতি। সন ১৩৫০ ভ্রিপূরাব্দ, তারিখ ৯ই আষাঢ় রি 

যেহেতু শাসন সংস্কার সম্বন্ধীয় এপক্ষের বিগত ১৩৪৯ গ্রিপুরাব্দের ঘোষণায় অনতিবিলম্বে এরাজ্যে 
গ্রাম্য মণ্ডলী ও মগডলীবোর্ড গঠন ও তদীয় কর্তব্য ও ক্ষমতা নির্দেশের অনুষ্ঠান এপক্ষের অভিপ্রেত বলিয়া 
বিজাপিত হইয়াছে, এবং যেহেতু উক্ত অিপ্রায়ানুসারে গ্রাম্যমণ্ডলী আইনের পাণুলিপি প্রস্তুত এবং এপক্ষ নিযুক্ত 
এক কমিটি কম্তক আলোচিত হইয়া নিদ্দিষ্ট আকারে মঞ্জরীর জন্য উপস্থিত হইয়াছে। 

অতএব আদেশ করা যায় যে 

সঙ্গীয় গ্রাম্যমণ্ডলী আইনের পাগুলিপি মঞ্জর হয় এবং উহা গ্রাম্যমণ্ডলী আইন বা ১৩৫০ শ্রিপুরাব্দের 
আইন নামে অভিহিত হইয়া স্টেট গেজেট প্রচার এবং আইম নিদ্দিষ্ট প্রণালীতে রাজ্যে প্রচার হয়।* 

'*মঞ্জরীক ত পাণশুলিপি গেজেটে মদ্রিত হওয়ায় এম্থলে দেওয়া হইল না। 

নিদশন--১৮ 
আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পল্লীরক্ষী দল সংগঠন সম্বন্ধে 

নং ৩০০ 
৩৫. 3. 9. 1. 1৬1010158 

16.3.52 

আদেশ 

দরবার-বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ভ্রিপূরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মহারাজ 
_মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববশ্্মা বাহাদুর কে, সি, এস্, আই, এলাকে স্বাধীন শ্রিপুরা” 

রাজধানী আগরতলা, ইতি। সন ১৩৫২ ব্রিপরাব্দ, তারিখ ১৬ই আষাঢ় 

যেহেতু রাজ্যবাসী প্রজাসাধারণের ধন প্রাণ তথা সাধারণ শান্তি শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষার বিশেষ 
ব্যবস্থা এবং তৎকল্পে প্রয়োজনীয় বিশেষ সুযোগসুবিধা প্রদান করতঃ সরকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ও 
সহায়তায় নিজেদের ধন প্রাণ ও নিরাপত্তা রক্ষার সুযোগ ও আংশিক দায়িত্বভার প্রজা সাধারণের প্রতি অপণ 
করার আবশ্যকতা উপলদ্ধি হইয়াছে,_ 
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স্বায়ত্ত-শাসন ও অন্যান্য বিভাগ 

অতএব আদেশ হইল যে 

১। শ্রিপূর রাজ্যরক্ষী বাহিনী, চৌদ্দ দেবতার দল প্রভূতি সেনাবাহিনীতে শ্রিপূরা, জমাতিয়া, রিয়াং হালাম 
প্রভৃতি যে সকল জম্প্রদায় যোগদান করিয়াছে তৎসম্প্রদায় সম্হের অঞ্চল ব্যতীত অন্যান্য গ্রামাঞ্চল ও সহরে 
পঙ্লীরক্ষী দল গঠন করিয়া নিজ নিজ এলাকার শাস্তি শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষার ভার অর্পণের ব্যবস্থা 
বারা হউক। 

২। এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনানূসারে কোন সহরকে একাধিক পল্লীতে বিভক্ত এবং এক বা একাধিক 
গ্রাম লইয়া এক একটি পল্লী গঠিত হইতে পারিবে। 

৩। ইহা মূলতঃ অবৈতনিক ও স্ববেচ্ছাব্রতী প্রতিষ্ঠান হইবে । তবে প্রয়োজনানূসারে আনুষঙ্গিক ব্যয় ও 
উৎসাহ বর্ধমান পারিতোষিক প্রদানের ব্যবস্থা সরকার করিবেন । 

৪। প্রতি পল্লীতে অনধিক পাঁচ জন স্থানীয় মাতব্বর ও প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি দ্বারা একটি কমিটি গঠিত 
হইবে। এই কমিট অসাম্প্রদায়িক ও দল সংশ্রবশ্ন্য ভিত্তিতে পল্লীবাসীদের দ্বারা পক্লীরক্ষী দল গঠন 
করিবেন । এইরূপে গঠিত পল্লীরক্ষী দল এতদ্বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর অনুমোদন লাভান্তে প্রতিভ্ঠিত হইবে। 

৫। সরকারী কম্মচারী ও পল্লীরক্ষী কমিটি ও পল্লীরক্ষী দলে যোগদান করিতে পারিবে। 

৬। সাধারণতঃ জনসাধারণের নিরাপভা রক্ষা ও পল্লীর শান্তি শঙ্খলা ও ধনপ্রাণ রক্ষা প্রতিষ্ঠানের 
মুখ্য উদ্দেশ্য ও কর্তব্য হইবে। 

৭। এরাজ্যের পুলিশ ও এই প্রতিষ্ঠান সব্বপ্রকারে পরস্পর সহযোগিতা ও সহায়তা করিবে এবং এই 
প্রতিষ্ঠান পূলিশের অনুপূরক স্বরূপে স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করিবে। কিন্ত্ব তাদ্বারা ইহা পলিশের অধীন বা 
অংশে পর্যবসিত হইবে না। 

» ৮। »পল্লীরক্ষীগণ নিয়মানুবর্তিতা (41591111০) দায়িত্ব (00951১9175161111) এবং অধিকার 07181). 42৫ 
01111০8০) সম্পর্কে আইনে সরকারী কম্মচারীরূপে পরিগণিত হইবে। 

৯। পল্লীরন্ষীগণকে পরিচয় চিহুঃু 0950) দেওয়া হইবে এবং কর্তব্য কাধ্যে ব্রতী থাকার সময় 
উহা ধারণ করিতে হইবে। 

১০। প্রয়েষ্জন ও যোগ্যতানুসারে যাহাতে পল্লীরক্ষী উপযুক্ত অস্ত্র লাভ ও ব্যবহার করিতে »পারে তাহার 
ব্যবস্থা করা যাইবে। 

১১। এই আদেশ কার্যে পরিণতির সৌকর্য্যার্থে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এই আদেশের মূলনীতির অবিরোধী 
প্রয়োজনীয় নিয়ম প্রণালী প্রবর্তন করিতে এবং তৎকর্তক প্রবত্তিত নিয়ম প্রণালী পরিবর্তন বা রহিত করিতে 
পারিবেন । স্টেট গেজেটে প্রচারের তারিখ হইতে উহা এই আদেশের অংশরপে প্রবল হইবে। 
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রাজগী ভ্রিপূরার সরকারী বাংলা 

নিদর্শন--১৯ 

সরকারী ফর্ম ব্যবহার সম্বন্ধে ব্যয় সঙ্কোচের ব্যবস্থা 

ত্রিপুরা রাজ্য 

রাজধানী আগরতলা 

দেওয়ান আফিস-ফাইনেন্স ও হিসাব বিভাগ 
৫1১।১৩৫৮ ন্রিং 

বিশেষ মেমো 

ফরম সংক্রান্ত ব্যয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া পরিলক্ষিত হইতেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে কাগজের 
দুষ্প্রাপ্যতা ও দুশ্মূল্াতা নিবন্ধন তৎসংক্রান্ত ব্যয় যথাসম্ভব সংযত করার কল্পে, অর্থাৎ যাহাতে কাগজ বা 
ফরমাদি বিনষ্ট না হয় এবং যথোচিত স্বল্প পরিমাণ বা সংখ্যক কাগজ বা ফরমাদি দ্বারা কাধ্য 
হইতে পারে, তৎ্পক্ষে রাজ্যস্থ যাঝতভীয় আফিস, বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের কার্যকারক মহোদয়গণের একান্তিক 
প্রচেল্টা থাকা নিতান্ত প্রয়োজন । 

নিম্নলিখিত কতিপয় উপায় অবলম্ষ'নে তশ্প্রচেম্টা কতকাংশ কার্যকরী এবং পরোঙ্গে কাধ্যের পরিমাণও 
কথঞ্চিৎ লঘ হইতে পারে। 

, ১। স্তল্নায়তনের লিপির জন্য তন্তুলনায় রহদাকারের কাগজ ব্যবহার না করা। 

২। নিয়মান্যায়ী একই কাধ্যালগ় কন্তুক-- 

কে) যাবতীয় কম্মচারীর মাসিক বেতনের বিল একন্রিতভাবে প্রস্তুত করা। 

(এরতসম্পকে ফাইনেন্স ও হিসাব বিভাগের বিগত ৩০৩৫৫ শ্রিং তারিখের ১ নং 

সেহার প্রেরিত বিধান দ্রষ্টব্য । প্রকাশ থাকে যে একই বিভাগাধীনস্থ বিভিন তহশীল কম্মমচারীগণের এবং 
বনকর সংশ্লিষ্ট কম্মচারীগণের মাসিক বেতনের বিল একভ্রিতভাবে প্রস্তত কনা, অর্থাৎ একই বিভাগের অন্তর্গত 
প্রথমোত্ত' কর্মচারিদের একখানা এবং শেষোভ, কঙ্মচারিদের একখানা বিল প্রস্তুত করার ব্যবস্থা অবলম্িত 
হওয়া আবশটক)। 

খে) প্রতি মাসাস্তে নানাবিধ বাজে ব্যয়ের জন্য প্রকৃত ব্যয়ের নিদর্শনসহ একখানা বিল প্রস্তুত করা। 

৩। পরিদশক কম্মচারীর মফঃস্বল পরিশ্রমণজনিত ভাস্তা ও পাথেয় বাবত প্রতি মাসান্তে একখানা 
বিল দাখিল করা। 

৪। বিভিন্ন কার্য্যালয়ে বিভিন্ন প্রকার বহির কোন পুষ্ঠা সম্পূর্ণরূপে কিম্বা আংশিকরাপে অব্যবহাত অবস্থায় 
পরিত্যাগ না করা। 

৬৮ 

ট। প্রচলিত নিয়মে রাজ্য মধ্যে এক কাধ্যালয় ভুইতে অপর কাধ্যালয়ে কাগজাদ প্রেরণে' ব্যবহ'ত 
শেফাফায় সংক্ষিপ্ত লিপি হেকনমি শ্লিপ) ব্যবহার করা। 

৬। মফঃস্বলস্থ রাজস্ব সংগ্রহকারী যাবতীয় আফিস কন্তক আমদানীকৃত টাকা ট্রেজুরীতে ইরশাল 
দেওয়ার কালে অযথা সঠিক সংখ্যক চালান ব্যবহার না করিয়া পৃব্বে নিদ্ধারিত ও প্রচারিত নিয়মে তৎসম্পকিত 
বিশদ্বিরণসহ নিদ্দিস্ট সংখ্যক চালান ব্যবহার করা। 

৫৪ 
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স্বায়ত্তশাসন ও অন্যান্য বিভাগ 

. এতদ্ব্যতীত-- 

একই তহশীল কাছারীর অধীনে এক ব্যক্তির নামে একই মৌজাস্থিত সমহারে রাজস্ব বিশিষ্ট অর্থাৎ 
একই নিরেখে) বিভিন্ন জোতের জন্য স্বতন্ত্র তৌজি না রাখিয়া এক তৌজি সংস্থাপন করতঃ এক চেকদ্বারা 
রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা অবলম্বন করা-(এতদনুষ্ঠান সম্পকে বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য/কারক মহোদয়গণের 
বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়)। 

উপরি বণিতরূপ উপায় অবলগ্ধনে অবধারিত হওয়ার বাসনায় প্রতিলিপি রাজ্যের যাবতীয় আফিস, 
বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানে প্রেরিত হয়, ইতি। সন ১৩৫৮ ন্ত্রিং তাং ৫ই বৈশাখ । 

সেহা নং ১১৭-৮০ তাং ১২১৫৮ শ্রীসরেন্দ্র চন্দ্র দত 
১ মেমো এডভাইসার 

ফাইনেন্স ও হিসাব বিভাগ 

১ সরকারী প্রেসটি তৎকালে মহারাজ বীরচন্দ্রের নামানুসারে বীরষন্ত্র নামে আখ্যাত হইত । রাজপ্রাসাদের মৃদ্রণাদি কাষ) 
ছাপিবার জন্য আর একটি প্রেস ছিল, তাহার নাম ছিল “ললিত যন্ত্র । মহারাজ বাীরচন্দ্রের জন্য নাম ছিল ললিত চন্দ্র। 

২ প্রাতন আগরতলা পৌরসংস্থা অনুমিত হয়। 
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ব্রয়ো্শ অধ্যায় 

তোকলা নোশনাবাদ জমিদারী প্রশ্বান ) 





চাকলা-রোশনাবাদ জমিদারী প্রশাসন 

নিদর্শন--১ 

বিষয় £ তালুক বন্দোবস্ত জরিপ সম্পকে 

শ্রীদুর্গা 

নং ৬৭৬ নি 
বর নে 

৫ রা দরে ৮ শ্রীযৃত বী 
রে র চন্দ্র যুবরাজ 

এনরসিংহ দেবতার তালুক মৌজে দুর্গাপুরের সরদার প্রধান রায়ান লোককে সমাজেয়ং কায্যঞ্চপরং 
পং নূরনগর মধ্যে গর বন্দোবস্তী বিষ্ণভক্তি নারায়ণ নামীয় তালুক জরিপ জমাবন্দি নিমির্তে শ্রীরন্দাবন দত্তকে 
আমীন পাঠান.গিয়াছে সেমতে লিখা জায় তোমরা আমীন নিকট হাজির থাকিয়া নিসানদেহী পরব্বক উক্ত 
তালুকের ভিটী নাল হাসিল পতিত সমুদয় জমী জরিপ করাইয়া দিবা ইতি সন ১২৭৬ ভ্ত্রিপুরা তারিখ ১৯ 
ফাজ্গুন। 

শ্রাযগলকিশোর দত্ত। 

মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের মৃত্যুর পর যুবরাজ বীরচন্দ্র শ্িগূরা রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিবার “৫6 1৪০৫০" শাসনকর্তা 
রাপে রাজক্ষমতায় অধিজ্ঠিত থাকা সময়ে এই মোহর ব্যবহার করিতেন। প্রিভি কাউন্সিল মোকদ্দমার পর বিজয়ী হইয়া 
পূর্ণ ক্ষমতা (06 1816) অধিষ্ঠিত হইবার পর ন্পতিরাপে ব্রিপৃবেশ্বরের স্বকীয় পদ্মমোহর ও আক্ঞামোহর ব্যবহার চালু হয়। 

নিদর্শন--২ 
নর কায়েমী তালুকী পাট্টাপন্র 

টি 
৪. পা 
৪ 8: ৬২ নং কেং 
হ * 
নি & শ্রীগোবিন্দ 
লি আজা 
সূ 
সম 

লি 

শ্রীযুক্ত রামমাণিক্য রায় দেওয়ান পীং মৃত কীত্তিচন্দ্র বঙ্্মন সাধন বিদ্যাকোট পরগণে নুরমগর প্রতি 
জঙ্গল আবাদী নিরেখ কাএমী তালুকদারী পার্টাপত্রমিদং কার্যঞ্চগে । আমার স্বাধীন রাজগী পর্বত ত্রিপুরা মোতা- 
লকে পরগণে বব্সনগরের পূর্বাংশ তোমার প্রার্থনীয় জঙ্গলাভূমি...........০, তদভ্তকৃত............ শকৃনিয়া ও...... 
রি উত্তর, ভালুক মুড়া ও জাঙ্গালিয়ামুড়া ও বড় মুড়া.............. ...পুর্ষরিণী ও চালিতাতলী মুড়ার পশ্চিম, 

*মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুরের দেবাজামোহর। 
আগরতলা নিবাসী শ্রীধৃত বিনয়ভ্ষণ রায়বর্্মন মহাশয়ের সৌজন্যে মূল দলিল হইতে গৃহীত প্রতিলিপি। 

* কাটদম্ট অপাঠ্য অংশগুলি বাদ দেওয়া হইল। 

৪৯১ 



রাজগী ভ্ত্রপুরার সরকারী বাংলা 

"রাস্তা ও আদাবরিয়া মড়ার দক্ষীণ, এ আদাবরিয়া মুড়া ও হরিমঙ্জল নাদী.........১*০, ৮ 
হরিদ্রামড়ার পরব, এই চতুঃসিমামধ্যগত নল তারা ও বাতা ও ছোট বড় নানাবিধ রৃক্ষ্যাদী দাও কোদাল 
কুড়ার কোবের উপযুগী আনুমানিক ২০০।২২৫ দুইশত কি সোওয়া দুইশত দ্রোণ হওয়া প্রকাশ পায় তাহা 
বর্তমান মাসের ১৬ তারিখের আদেশান্সারে এ তাবৎ আবাদ করার জন্য নিম্নলিখিত সর্তে জমি জঙ্গল 
আবাদী নিরেখ কাএমী তালুকদারী কবুলয়িত দাখীল করাতে অন্ত্র পাট্রা দেওয়া গেল। তোমার উক্ত কবুলয়িতের 
সর্তানুরূপে উল্লেখিত চৌহদ্দিভূক্ত স্থান মাণিক/নগর নামাকরণে চক বস্তা স্থাপন করত সমুদয় জলা, ,, .বাদ 
করিয়া আবাদকারি: *.... ৭ সাত সন নিষ্কর মিনা পাইবা। উত্তঃ, , ১.২, ও প্রচলিত ১৬ ষোলদস্তি নল দ্বারায় 
জরিপ করাইয়া. ..... **তৎপর সনাবধি এ আবাদী. .**..,. মং ৪ চারি টাকা নিরেখে বাষিক যতজমা 
ধার্য্য হয় তাহার পৃথক তৌল দিয়া চিঠি গ্রহণে উত্ত চিঠির ও তৌলের সর্তানুসারে এ জমা সনর সন আমার 
সরকারে আদায় করত খনিত ভরট পূর্বক বাণ্ড বাগওয়ান বানাইয়া তালুক মজকরের ওপঃস্বত্ব পুত্র পৌন্রাদি- 
ক্রমে ভোগ তছরূপ করিতে রহ। প্রকাশ থাকে যে চলত ১২৮৭ সন ব্রিপূরাবধি ১২ বার সনের মধ্যে উল্লেখিত 
চৌহদ্দির সাফল্য জঙ্গলাভূমি আবাদ করিতে না পারিলে ১৩ তের সনের. ..... আবাদী ভূমি, *....০,০, | 
তাহা না দিলে এ গএর আবাদী ভূমি আমার সরকারে খাস অথবা অন্যন্রে পত্তন করিতে পারিব। তাহাতে 
তোমার কি তোমার ওয়ারিসান কেহর কোন প্রকারের স্বত্ব স্বামিত্ব থাকবেকনা। এতদার্থে নিরেখ কায়েমী জঙ্গল 
আবাদী তালুকদারি পাট্টা দেওয়া গেল। ইতি সন ১২৮৭ বার শত সাতআশী সন ভ্রিপূরা তারিখ ১৮ বৈশাখ । 

(মোহর শ্ট্যাম্প আফিস) লিখক 
শ্রীরামকানাই দত্ত, হেড মোহরের 

নিদর্শন--৩ 
বর্গাদার প্রদর্ত কবুলিয়ত* 

শ্রীযুক্তআনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পিং মৃত পিতাম্বর ভট্টাচার্য্য জাতি ব্রাহ্মণ ব্যবসা তালুকদারী সাং কড়িঘর 
পং নুরনগর তালুকদার মহাশয় বরাবরেষু। 

লিখিতং শ্রীসেখ মেন্দিয়ালি পিং মৃত টকিমামুদ সাং কুড়িঘর পং নূরনগর জাতি মুসলমান ব্যবসা 
গৃহস্তি কস্য বর্গাকবুলিয়ত পন্তরমিদং কার্যজাগে আপনার মালিকী ও দখলীয় এককিত্তা নিক্কর বনামে শস্তূচন্দ্র 
ভট্টাচার্য্য শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুরের জমিদারী সেরেস্তায় নিযুক্ত বাদ আছে উক্ত নিক্ষর সামিলে আপনার 
নিজ খামার আন্দরে কিসমত কড়িঘর মধ্যে আপনার সরকারী তশ্দপী নলের জরিপে নিম্নের তফশিলের 
লিখিত দুই কিস্তায় মওয়াজি /১০ কানী নাল জমি আমি সন ১২৯৪ শ্রিং তরে ভাগী সন্ত্রে জুত চাষ করণার্থ 
১ সনা মেয়াদে আপনার বরাবরে অন্তর কবুলিয়ত লিখিয়া দিতেছি যে আমি এ সনে উক্ত জমির চতুস্পার্শের 
চাষায় রীতিমত নালিতা বিনাট করিয়া উৎপন্ন করিব। এঁ জমির হাল চাষ সার নিরি ইত্যাদি আমার জিস্বা 
বিনাটের তৃতীয়াংশের একাংশ বীজ আপনি দিবেন আর দুই অংশ আমি দিব। উচিত সময় নালিতা সুপক্ক 
হইলে আমার নিজ ব্যয়ে দ্বারায় কাটিয়া ও তুলিয়া পাট বিক্রয় করিয়া যত টাকা উৎপন্ন হয় তাহার তৃতীয়াংশের 
একাংশ টাকা ও উক্ত নালিতার একাংশ সুলা আপনাকে ব্ঝাইয়া দিব। না দিলে আপনি আদালত কর্ত:ক 
আদায় করিয়া লইতে পারিবেন ইহাতে আমি কি আমার ওয়ারিশানের কোন আপত্তি নাই মেয়াদ গতে উত্ত 
জমি আপনার ইচ্ছানুসারে আবাদ পত্তন অথবা আপনার নিজ খামারে লইতে পারিবেন ইহাতে আমিও আমার 
ওয়ারিশানের কোনও আপত্তি থাকিবেক না। উক্ত জমিনে আমি ও আমার ওয়ারিশানের কোনপ্রকার ভুতের 
কি দখলের স্বত্ব গর জমিনে থাকিবেক না ও কোনও দাবী দাওয়া করিবনা। এতদর্থে ইচ্ছাপুবর্বক এক সনা 
মেয়াদে অন্র রি কবুলিয়ত পন্ত্র আপনার বাচীতে বসিয়া লিখিয়া দিলাম ইতি ১২৯৩ ন্রিং মোতাবেক ১২৯০ 
বাং ২৯ পৌষ। 

*চাকলা রোশনাবাদ জমিদারীর সাভে ও সেটলমেন্ট রিপোর্ট (1. 0. 0]1171116) হইতে গহীত। 
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চাকলা-রোশনাবাদ জমিদারী প্রশাসন 

নিদর্শন--৪ মর 
আগত তালুক বিক্রয়ের দলিল* 

শ্রীযৃত কামিনীকৃমার রায় ও শ্রীযৃত নবকুমার রায় ও শ্রীযুত জয়কুমার রায় ও শ্রীযুত প্যারীকমার 
রায় পিং মৃত ঈশ্বরচন্দ্র রায় সাং চৌবেপূর পং ন্রনগর থানা কসবা জিলা ন্লিপূরা জাতি কাহেস্থ পেশা 
তালকদারী আদি স্থানে লিখিতং শ্রীশিবনাথ দে ও শ্রীচন্দ্রনাথ দে পিং মৃত হরিধন দে ও শ্রীহাদয়চন্দ্র দে 
পিং মৃত বৈদ্যনাথ দে সাং পং জিলা থানা পেশা তথা আদি জাতি কাহেস্থ কস্য ভূমি বিক্রী কাওলা পন্তরমিদং 
বার্যঞ্চাগে মোং কসবার সব-রেজেষ্টর ও পুলিশ স্টেশনের এলাকাধীন কিং চৌবেপুর মধ্যগত কফরাম দে 
নামীয় তালুক আন্দরে নিশন তফশিলের লিখিত মং /১॥. ভিটি ও নাল মং %১১॥: কড়া মোট ৬১৩ গণ্তা 
নালভিটি যাহা আপনাদের বশতবাটির ও নূতন খনিত পুক্ষণীর লপ্ত উক্ত ভূমি আমাদের খাজানা ও খণ 
পরিশোধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যবশতঃ বিক্রী করার আবশ্যক হওয়াতে উত্ত ভূমির এওয়াজ মুল্য মং ১৪০২ 
টাকা ধার্যে মূল্যের উক্ত মং ১৪০২ টাকা আপনে শ্রীযৃত নবকমার রায় দস্তে নগদ বৃঝিয়া পাইয়া নিম্ন 
তফশীলের লিখিত মওয়াজি মং ৮১৩ গঞ্ডা ভূমি বিৰ্রী করিলাম। বিক্রীত ভূমিতে আমরা ও আমাদের পুত্র 
পৌন্রা্দি ওয়ারিশানের 'স্ববপ্রকার স্বত্ব পরিত্যাগে আপনারাও আপনাদের পুত্র পৌন্রাদি ওয়ারিশানকে সব্বাধিকারী 
করিয়া দিলাম । তাহাতে আপনারা আসল দখল করতঃ কাটিয়া ভরিয়া বাস্তবাগান বানাইয়া যথেষ্ট ভোগ বিনিয়োগ 
করিতে থাকেন, তাহাতে আমরা কি আমাদের ওয়ারিশান কোন দাবী দাওয়া করিতে পারিব না করিলে অগ্রাত্য 
হইবেক বিক্রীত ভূমির সদর খাজনা মং %. বার আনা আমাদের তালুক হইতে গত নিয়া আপনাদের নামজারি 
প্বর্বক উত্ত সদর খাজনা আদায় করতঃ আপনারা ও আপনাদের প্র পৌন্রাদি ওয়ারিশানক্রমে দান বিক্রী 
আদি স্বত্বাধিকারী হইয়া পরমসূখে আপন ইচ্ছান্সারে ভোগ দখল করিতে থাকেন এতদরে স্বেচ্ছাপৃর্বক সুস্থ 
শরীরে বিনা জোর জবরে বহাল তবিয়তে অন্তর ভূমি বিক্রী কাওলাপন্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৯৩ বাং 
মোং ১২৯৬ ভ্রিং তাং ২৮ ফাল্গুন । 

*চাকলা রোশনাবাদ জমিদারীর সাভে ও সেটলমেন্ট রিপোর্ট (|. 0. 0917)101111) হইতে গহীত। 

নিদর্শন--৫ 
কমচারী পরিবর্তন (বঙ্গচম্দ্র ভট্টাচার্যকে চাকলা হইতে রাজ্যে আনয়ন) 

শ্রীহরি 

70126101 

1২. 5. 10910) 9811191) 

মেমো নং ১১ 

যেহেতু এপক্ষের ১৫ই তারিখের নং ৫ রোবকারী অনুসারে শ্রীযুক্ত বাবু বজচন্দ্র ভন্টাচার্যের উপর শিক্ষা 
ও পলিটিক্যাল বিভাগের ভার প্রদত্ত হইয়াছে সেমতে তাহাকে জমিদারীর কার্য হইতে অবসর করিয়া এখানে 
পাানন আবশ্যক, অতএব- 

হুকুম হইল যে 

শ্রীযুজ্গবাবু বজচন্দ্র ভট্টাচার্য সব ম্যানেজারের পদে অপর একজন দক্ষ ব্যক্তির নিযুক্ত সম্বন্ধে প্রস্তাব 

৪৯৩ 



রাজগী ভ্রিপূরার সরকারী বাংলা. 

করিয়া উক্ত ভন্রাচার্যকে অবিলম্বে এখানে পাঠাইবার অভিপ্রায়ে এই মেমো শ্রীযুক্ত মিষ্টার সি, ডব্লিউ, ম্যাকমিন্১ 
ম্যানেজার সাহেবের নিকট পাঠান যায়। ইতি সন ১৩০৬ শ্রিং তাং ১৬ই পৌষ। 

শ্রীতারামোহন চৌধুরী 
ক্লার্ক 

নিদশন--৬ 

অভিষেক ব্যয় নিবাহ সম্পকে 

শ্রীহরি 

চ. %£. 10699 898177817 

মেমো নং ৩৪ 

অভিষেক উপলক্ষে যে সমস্ত ব্যয় প্রতিশ্রুত হওয়া গিয়াছে, অদ্যাপি তাহার অনেক টাকা 
দেওয়ার বাকী আছে। এ সমস্ত এবং অপরাপর ব্যয় নিব্বাহার্থ বর্তমান সময়ে বিস্তর টাকার প্রয়োজনীয়তা 
উপস্থিত হইয়াছে । স্বাধীনরাজ্য কি চাকলা কোন ট্রেজুরিতেই প্রচর পরিমাণ টাকা মজুদ থাকা দেখা যাইতেছে না। 
অতএব রেভিনিউ সংক্রান্ত প্রত্যেক কম্মচারীরই উতশুল তহশীল সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। 

চাকলার ট্রেভুরির অবস্থাযুক্তে কোন দৈনিক আগত হইতেছে না। এইক্ষণ ইহাতে এপক্ষের অবগতির জন্য 
রীতিমত দৈনিক আগত হওয়া আবশ্যক। অতএব | 

আংদশ-- 

উত্ত অভিপ্রায় মতে কার্য করার কারণ এই মেমোর প্রতিলিপি অন্রত্য রেভিনিউ বিভাগে এবং চাকলার 
ম্যানেজার আফিসে প্রেরণ করা যায়। ইতি সন ১৩০৭ ভ্ত্রিং তাং ২রা বৈশাখ। 

নিদরশশন--৭ 

চাকলা জমিদারীর অন্তভু স্ত, রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিগণের মিনাহ-তালুক খাস দখলে আনয়ন সম্পর্কে 

[. 2, 1060 8211181) 

মেমো নং ৪৯ 

যেহেতু রাজপরিবারস্থ ব্যকিন্গণের দখলীয় স্বাধীন রাজ্যস্থিত তালুক মিনাহ ইত্যাদি বিগত ২০শে বৈশাখ 
তারিখের ৪৪ নং মেমো দ্বারা খাস করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে, এবং জমিদারীর অন্তর্গত প্ররাপ তালুক 
ইত্যাদির স্টেটমেন্ট তৎকালে আগত না হওয়ায় তৎসম্বন্ধে আদেশ দেওয়া যাইতে পারে নাই। তৎপর উক্ত 

৪৯৪ 
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স্টেটমেন্ট আগত হওয়ায় তাহা পাঠ ও আলোচনা করা হইয়াছে এবং উক্ত ৪৪ নং মেমোর লিখিত হেতুমূলে 
জমিদারীর অন্তর্গত তালুক ইত্যাদিও খাস দখলে আনা সঙ্গত ও আবশ্যক বোধ হইতেছে; অতএব 

আদেশ হইল যে, 

জমিদারী বিভাগে রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিগণের যে সকল তালুক মিনাহ ইজারা ইত্যাদি আছে তাহা উপযুক্ত 
প্রণালী অবলম্বনে খাস করার কারণ এই মেমোর প্রতিলিপি জমিদারী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার সাহেব 
নিকট পাঠান যায়। ইতি সন ১৩০৭ ন্ত্রিং তারিখ ২৮শে বৈশাখ। 

নিদর্শন--৮ 
% 

ঢাকলা জমিদারী হইতে জেনারেল টে.'জারীতে “ইরসালী চালান' প্রেরণ বিষয়ে 

শ্রীহরি 

ঢং, 16. 1069 138110)91) 

মেমো নং ৫১ 

ইতিপূর্বে জমিদারী বিভাগে কোন টাকা রাজধানীর ব্যয় উদ্লেখে খরচ পড়িলে তাহার হুকুমী কাগজ 
ও রসিদাদি সহ ইরসাল চালান রাজধানী জেনারেল ট্রেজুরীতে আগত হওয়ার নিয়ম ছিল কিন্তু জানা যায় 
কয়েক বৎসর যাবত নগদ টাকা ভিন্ন অন্যরূপ ইরসালী টাকার চালান পূর্ব নিয়মান্সারে জেনারেল ট্রেজুরীতে 
আগত হইতেছে না। এই হেতু জমিদারি মোতালকে রাজধানীর ব্যয় বাবত কখন কত টাকা খরচ পড়ে যথা- 
সময়ে জানিবার সুবিধা হইতেছে না। এই অসুবিধা একদা দূরীকৃত করা আবশ্যক, অতএব- 

আদেশ হইল যে 

বর্তমান সন হইতে জমিদারি বিভাগে রাজধানীর ব্যয় বাবতে যখন যে টাকা খরচ লিখিতে হয় তৎক্ষণাৎ 
এ টাবগর হুকুমী কাগজ এবং রসিদাদি সহ জেনারেল ট্রেজুরী বরাবরে ইরসালী চালান প্রেরণ করার কারণ 

এই মেমোর প্রতিলিপি চাকলার ম্যানেজারী আফিসে এবং জেনেরেল ট্রেজুরীর ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক নিকট 

প্রেরণ করা যায়। উক্ত চালান আগত হওয়া মান্ত্র রীতিমত সেহা শুমার করিয়া যথাস্তানে নকল চালান প্রেরণ 
করা জেনেরেল ট্রেজুরীর ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকের কর্তব্য হইবে, ইতি। সন ১৩০৭ ভ্রিং তারিখ ২৮শে বৈশাখ। 

নিদর্শন--৯ 
চাকলা জমিদারীর আয় হইতে জেনারেল টে.জারীতে “ইরসাল' সম্পকে 

শ্রীহরি 

চু. 1. 1066 92177121) 

মেমোঞনং ৫৫ 

চাকলার ম্যানেজার সাহেবের বিগত ৩০শে বৈশাখ তারিখের ১ নং রিপোর্ট আলোচনা করা হইল। 

বালিশিরার আপোষের টাকা ব্যতীত মান্র ১০২০০০ টাকা সদরে নগদ ইরসাল হইতে পারিবে বলিয়া উত্তঃ 
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রিপোর্টে লিখিত হইয়়াছে। অবস্থা বিবেচনায় এই টাকা নিতাস্ত কম বলিয়া বোধ হয়। বর্তমান সনে চাকলার 
প্রকত আয় হইতে মং ১,৫০,০০০ টাকা এখানে ইরসাল হইতে বাধা দেখা যায় না। আশানুরাপ উতশুল 
আমদানী হইলে এ পরিমাণ ইরসাল করা সন্ত্বেও সেটেলমেন্ট পূর্তকার্য্য ইত্যাদির জন্য চাকলাতে প্রচ্র পরিমাণ 
অর্থ থাকিবে। এবার আবশ্যকীয় জীর্ণসংস্কার ব্যতীত চাকলা মোতালকে কোন নৃতন পূর্তকার্্য আরম্ভ করা 
এপক্ষের অভিপ্রেত নহে। অতএব উপরের লিখিত অবস্থা সম্হ আলোচনায় 

আদেশ হইল যে 

চাকলা হইতে বর্তমান বর্ষে মং ১,৪০,০০০ টাকা ইরসাল হইবে বিবেচনায় অন্ত্রত্য বজেটের আয়ব্যয়ের 
সামঞ্জস্য করার কারণ এই মেমোর প্রতিলিপি হিসাব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কাধ্যকারক নিকট এবং যাহাতে 
চাকলার প্রকৃত আয় হইতে এই পরিমাণ টাকা ইরসাল হইতে পারে তন্মত চাকলার বজেট প্রস্ততব্রমে এপক্ষের 
মঞ্জরীর জন্য সত্বর প্রেরণ করার কারণ চাকলার ম্যানেজার সাহেব নিকট পাঠান যায় ইতি। সন ১৩০৭ 
ত্রিপুরা তারিখ ১০ই জৈযষ্ঠ। 

নিদশন--১০ ৃ 
কমি্লা সহরের ভ্মি কায়েমী তালুক বন্দোবস্ত সম্পর্কে 

শ্রীহরি 

ঢং. 1. 1066 83281777210 

কমিজ্লা সহরের ভূমি কায়েমী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে 

রিজলিউসন 

কায়েমী বন্দোবস্তের প্রস্তাব সঙ্কলিত কয়েকটি নথি চাকলা হইতে আগত হইয়াছে। ইহা একটি গুরুতর 
বিষয়; সুতরাং এতৎসম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন । 

কায়েমী বন্দোবস্তে জমি বিলি করাও তাহা একেবারে হস্তান্তরিত করা এ উভয়েত্র প্রায় একপ্রকার 
ফল। কায়েমীতে একবারে বিলি করিয়া ফেলিলে কালক্রমে স্থানের উন্নতি নিবন্ধন সাধারণ জমির জমার হার 
ব্দ্ধি পাইলেও এই প্রকার বন্দোবস্ভীয় ভূমি হইতে পুব্ব নির্ধারিত জমার অতিরিভ্ত এক কপর্দকও পাওয়ার 
আশা করা যায় না। সুতরাং কায়েমী বন্দোবস্ত দিবার পৃব্রে স্থান সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা 
করা আবশ্যক :-- 

(ক) স্থানটি রেলওয়ে লাইনের সম্নিকট কিনা; 
খে) ইহাতে বাণিজ্যের উন্নতির সম্ভাবনা ও লোকের বসবাসের সুবিধা কতদূর । 
গে) স্থানটি স্বাস্থ্যকর কিনা । 
ঘে) অন্যান্য ভ্ম্যাধিকারীর ভূমি তথায় আছে কিনা, এবং থাকিলে কি প্রণালী ও নিরেখে বুন্দোবস্ত 

দেওয়া হইয়াছে ও হইতেছে। 

রেলওয়ে বিস্তারে কমিল্লা একটি উন্নত সহরে পরিণত হইতেছে। লৌহবর্মের সাহায্যে পণ্য দ্রব্যাদির 
আমদানি রপ্তানি এবং তনিবন্ধন বাণিজ্যের উন্নতি হইতেছে। স্থানটি স্থাস্থ্যকরও। বিষয়কম্্ম উপলক্ষে সময় 
সময় নগরে বসবাসের প্রয়োজনবশতঃ এবং আবশ্যকমত আত্মীয় স্বজনের চিকিৎসা ও বালকগণের শিক্ষার 
সবিধা হেতু পঞ্লীগ্রামবাসী অবস্থাপন্ন শিক্ষিত ও বদ্ধিষণ ব্যক্তিগণ মধ্যে অনেকেরই সহরে একখানা বাড়ী 

৪৯৬ 



রী চাকলা-রোশনাবাদ জমিদারী প্রশাসন 

প্রস্তুত করিতে প্ররুত্তি জন্ময়াছে। এই সমস্ত কারণে ক্রমে ক্রমেই সহরের লোকসংখ্যা বুদ্ধি হইবার সম্ভাবনা 
এবং তৎসঙ্গে ২ ভূমির গোরব ও আয় পরস্পর বাড়িবারই কথা। 

সর্বস্থলেই বাজারের ভূমির মূল্য ও গৌরব অনেক অধিক । ব্যবসায়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জমির জমাও 
বৃদ্ধি হয়। বাজারভূমি খাসে রাখিয়া ভাড়ার উপযুক্ত পাকা গহাদি প্রস্তুত করিলে অধিক আয়ের আশা করা 
যায়। সুতরাং এই প্রকার অনুষ্ঠান করা যাইতে পারা যায় কিনা দেখা কর্তব্য। অবশ্য এককালীন এইরূপ পাকা 
গুহ নিশ্মাণ ঝরা সম্ভবপর নয়। কিন্ত যদি প্রতি বৎসর কিছু কিছু করিয়া বার্য চলে তবে ১০।১৫ বৎসর 
মধ্যে অনেকদূর অগ্রসর হওয়া যাইতে পারিবে এরূপ আশা করা যায়। 

জমির পরিমাণ অনুসারে অন্যান্য প্রসিদ্ধ সহর-বন্দরের আয়ের তুলনায় কৃনিল্লার আয় অতি সামান্য । 
অতএব আয় বৃদ্ধি করা যে সঙ্গত তাহাতে সন্দেহ নাই। 

যদি বিশেষ কারণবশতঃ কায়েমী বন্দোবস্ত দেওয়া একান্তই প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবোচিত হয় তবে 
এত সম্বন্ধে প্রস্তাব মঞ্জর হওয়ার পৃবে্র্ব নজর গ্রহণ করা অভিপ্রেত নহে। 
€. 

জমিজমার শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে কি প্রকার নিয়ম লিপিবদ্ধ হইয়া সকলের প্রতি তাহা নিব্বিশেষে প্রযুত্তঃ 
হইলে ব্যক্তিগত অনুগ্রহ নিগ্রহ নিবন্ধন কোন প্রকার দোষের কারণ না থাকে তাহাও দেখা কত্তৃব্য। 

কায়েমী বন্দোবস্তের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ বন্দোবস্তের সন্বন্ধেও বিবেচনা করা সঙ্গত বোধ হয়। অতএব 
কি প্রণালীতে এইরূপ বন্দোবস্ত হওয়া উচিত তাহাও বিবেচ্য বিষয় বটে। 

আদেশ-- 

সংসম্ট ব্যক্িগণ নিকট প্রতিলিপি পাঙান যায় ইতি। সন ১৩০৭ ভ্্রিং, তাং ২৭শে পৌষ। 

নিদশন--১১ 

চাকলা জমিদারী সেরেস্তার জন্য কর্মচারী নিয়োগ ও কায নির্ধারণ 

শীহরি 
রোবকারী নং ১২ 

ঢং. 2. 1000 13801171217 

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর র।জধান্ী আগরতলা স্বাধীন ভ্রিপুরা 
ইতি ১৩০৯ ভ্রিং তাং ১লা আশ্ষিন। 

চাকলে রোশনাবাদ গয়রহ জমিদারী বিভাগের যাবতীয় কাধ্য দেখার জন্য রাজধানী নূতন হাবেলীতে 
একটি পৃথক সিরিস্তা সংস্থাপন করা আবশ্যক অতএব 

আদেশ 

নৃতন হাবেলী জমিদারী খাস সিরিস্তা নামে একটি সিরিস্তা সংস্থাপন করা যায়, উক্ত সিরিস্তার কার্য- 
পরিচালন জন্য শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকিশোর সেনকে পেস্কারি পদে নিযুক্ত করা গেল। পেস্কার জমিদারী বিভাগের 

৪৯৭ 



রাজগী শ্রিপুরার সরকারী বাংলা 

ঘে সকল কাগজাত রাজগী এলেকার খাস সিরিস্তা প্রস্ভৃতিতে আছে তাহা সংগ্রহ করিয়া আপন জিম্বায় রাখিবে 
এবং এপক্ষের সাক্ষাতে পেশ করিয়া এপক্ষের আদেশ উপদেশ গ্রহণে সমুদয় কার্য নিব্বাহ করিবে । অতঃপর 
জমিদারী বিভাগের কাগজাত ও লেপাফাদি জমিদারী খাস সিরিস্তায় আগত হইবে। জমিদারী বিভাগের কোন 
বিষয় জানিতে হইলে শ্রীযুক্ত ম্যানেজার সাহেব ব্যতীত অন্যান্য কায্যবগরকের নিকট পেস্কার একছের চিঠি 
ইত্যাদি লিখিয়া জানিতে পারিবেক। শ্রীযুক্ত ম্যানেজার সাহেবের নিকট কোন বিষয়ে চিঠি ইত্যাদি লিখিতে 
হইলে এপক্ষের দস্তখতে তাহা প্রচার হইবে। 

কায্যে পরিণতির জন্য এই রোবকারী এক এক নকল চাকলার ম্যানেজারী আফিসে এবং ছনাংশীতং 
বিভাগ হায়ে প্রেরণ করা যায়। ইতি-- 

নিদর্শন--১২ 
ঢাকলা জমিদারীতে কর্মচারী পরিবর্তন 

শ্রীহরি 

চু, 10. 1060 73211077210 
নং ১০৫ 

প্লোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযৃত মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর, রাজধানী আগরতলা, স্বাধীন ভ্রিপুরা, 
ইতি সন ১৩১১ ভ্ত্রিং তারিখ ২২শে ফাল্গুন । 

দেওয়ান শ্রীবুত্তঘ শরচ্চন্দ্র বসূও বি. এল. কে এপক্ষের গত ৮ই পৌষ তারিখের ১৩ নং আদেশ মতে 
মন্ত্রীর অধীনে নিযুস্তত করা হইয়াছিল; কিন্তু বর্তমান সময়ে তাহ।কে চাকলায় পাঠান আবশ্যক দুষ্ট হইতেছে, 
অতএব 

আদেশ হইল যে | 

দেওয়ান শ্রীযৃত শরচ্চন্দ্র বসু, বি. এল কে শ্রীযুক্ত সি. ডব্লিউ ম্যাকামন ম্যানেজার সাহেবের অধীনে 
চাকলা রোসনাবাদ গং জমিদারী শাসনাদি কার্য সম্পাদনার্থে চাকলাতে পাঠান যায় । শ্রীযুক্ত ম্যানেজার সাহেব 
উক্ত দেওয়ানের কার্যক্ষমতা নিদ্দেশ করিবেন। অবগতি ও কাধ্যে পরিণতির জন্য এই রোবকারী চাকলা 
ম্যানেজারী আফিসে প্রেরিত হয়। ইতি, ২২শে ফাল্গুন, ১৩১১ ভ্রিং। 

নিদশন--১৩ 
কর্মচারীর পেল্সন ও প্র্যাটুইটি মঞ্জর 

শ্রীহরি 

ঢং. 8. 1060 991770817 

মেমো নং» 

চাকলার দেওয়ান শ্রীযুক্ত বৈকৃন্ঠচন্দ্র চক্রবস্তা এ সরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করায় তাহাকে 
পেন্সন ও দাতব্য দেওয়ার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ম্যাকমিন সাহেবের প্রস্তাব সঙ্গত বোধ করি। অতএব 

৪৯৮ 



চাকলা-রোশনাবাদ জমিদারী প্রশাসন 

আদেশ হইল যে 

গত ১১ই বৈশাখ হইতে দেওয়ান শ্রীযুক্ত বৈকৃন্ঠচন্দ্র চক্রবর্তীর পেন্সন মাসিক মং ১০০২ একশত 
হারে মঞ্জুর করা যায় এবং তাহাকে এককালীন গ্রেটুইটী স্বরূপ মং ১,০০০ এক হাজার টাকা দেওয়া যায়। 

বার্যে পরিণতির জন্য প্রতিলিপি চাকলা কাছারীতে পাঠান যায়। ইতি সন ১৩১২ ন্ত্িং তাং ২১শে বৈশাখ ।* 

*দেওয়ান বৈকল্ঠনাথ চত্রবস্তী কমিজ্লায় স্প্রতিষ্ঠত উকিল ছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধি ও বিচক্ষণতায় আক্চ্ট হইয়া মহারাজ 
বীরচন্দ্র তাঁহাকে চাকলার দেওয়ান পদে নিষৃক্ত করেন। চাকলা রোশনাবাদ সারে ও সেটলমেন্ট কার্য তিনি তৎকালীন 
ম্যানেজার মিঃ ম্যাকমিনের সহযোগীরাপে বিশেষ যোগ্যতা ও দক্ষতার সহিত প্রতিপালন করিয়। রাজদরবারে প্রশংসান্ড।জন 
হইয়াছিলেন। 

নিদর্শন--১৪ 

ঢাকলা রোসনাবাদ জমিদারীর শুভ-পুণ্যাহ 
রী 

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ 

১৩১৩ ন্ত্রিং, তাং ৬ই জ্যৈষ্ঠ, মেমো নং ৯। চাকলা রোশনাবাদ গং জমিদারীর- বর্তমান বর্ষের শুভ- 
পুণ্যাহের দিন নিম্নলিখিত তারিখে ধার্য করা হইল। 

২। বিভাগীয় আফিস সমূহের পৃণ্যাহকার্য্য চাকলার সদর কাছারীর সহিত একযোগে কুমিল্লাতে 
সম্পন্ন হইবে। ফেণী ও মোগড়ার সব্মেনেজার বাবুদ্ধয় আবশ্যকীয় আমলাগণ সহ ১৪ই আষাঢ় র্লান্রে কমিল্লা 
পৌঁছিয়া পুণ্যাহের আয়োজন করিবেন। 

৩। নায়েব ও তহশীলদারগণ আপন আপন আমদানীর টাকা সহ ১৫ই আষাঢ় কুমিজ্লা পৌ ছিয়া 
১৬ই আষাঢ় যথারীতি চাকলার পৃণ্যাহ উৎসবে যোগদান করিবেক। রর 

৪। পৃণ্যাহ উপলক্ষে যাহাতে প্রচুর পরিমাণ টাকা আমদানী হইতে পারে, তহশীল ভারপ্রাপ্ত কাষ্য- 
কারকগণ তহুপক্ষে বিশেষ চেষ্টা ও যত্ব করিবেক। 

৫। মোগরার সদর তৌজীভুক্ত তালুকের সংখ্যা অধিক। অতএব এ সমস্ত মহালের শুভপুণ্যাহের 
কার্য অন্যান্য তহশীল কাছারীর ন্যায় মোগরা সদর আফিসে ১১১ আষাঢ় তারিখে সম্পন্ন হইবে। 

৬। লাহারপুর কাছারীর পুণ্যাহ তথাকার সব্ম্যানেজার বাবু ১১ই আষাঢ় সম্পন্ন করিবেন এবং উক্ত 
এলাকাস্থ মফঃস্বল তহশীল কাছারীর পুণ্যাহের জন্য তিনি সুবিধামত দিন ঠিক করিয়া লইবেন। 

৬. 0 3059 

দেওয়ান 

৪৯৯ 



রাজগী ব্রিপূরার সরকারী বাংলা 

নিদর্শন--১৫ 

চাকলা রোশনাবাদ গং জমিদারীর কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্পকে" 

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ 

১৩১৩ ভ্ত্রিং,ং তাং ৮ই জ্যৈষ্ঠ, মেমো নং ১০ 

একই স্থান হইতে সমগ্র চাকলা রোশনাবাদের সর্বপ্রকার আমদানী শাসন ও সিজিল করা যাইতে 
পারে। এই উদ্দেশ্যে বিভাগীয় তৌজী ও তহশীল কাছারী সমূহের মৌজাওয়ার স্থিত,৪ আদায় ও বাকী প্রভৃতি 
বিষয়ের পরীক্ষা কার্যের সবিধার জন) চাকলা সদর কাছারীতে সব্বপ্রকার হকিয়তের« এক জেনারেল তৌজী 
সেরেস্তা সংস্থাপন করা আবশ্যক । 

২। জেনারেল তৌজি সেরেস্তায় সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বহি রক্ষিত হইবে ।-- 
(ক) ১০০২ একশত টাকার উদ্ধ জমার তালুকওয়ার তৌজী। 
(খ) খাস মহালের মৌজাওয়ার তৌজী। 
গে)ট ১০০২ একশত টাকার উদ্ধ জমার ইজারা মহালের তৌজী। 
ঘে)ট তহশ্শীলওয়ার একোয়াল তৌজাী। 
(৩) নিফ্র, দেবোত্তর, খাজানা অনাদায়ী মধ্যস্বত্ব ইত্যাদি রেজিষ্টারী। 

৩। প্রত্যেক মাসের ৮ই, ১৬ই, ২৪শে এবং শেষ তারিখে বিভাগীয় আফিস হইতে সর্বপ্রকার আমদানীর 
অল্টাহিকঙ৬ পাঠাইতে হইবে। কিন্তু ১০০২ টাকার ন্যন জমার তালুক বা ইজারার তারিখওয়ারী সবব? না 
লিখিয়। মাত্র একোয়াল দিলেই চলিবে। 

৪1 বিভাগীয় আফিসের তৌজী সেরেস্তা হইতে সর্বপ্রকার আমদানীর-. অল্টাহিক জেনারেল তৌজী 
সেরেস্তায় আগত হইলে তদনূসারে জেনারেল তৌজীতে উশুল পড়িবে। 

৫। বিভাগীয় আফিসের আগতীয় আমদানীর একোয়াল একন্র মিজান দিয়া তাহা একাউন্ট সেরেস্তায় 
প্রস্তত আমদানীর রিটার্নের সহিত মিলাইতে হইবেক। 

১. (০. 13959 

দেওয়ান 

*এই নিদর্শনটি ও পূর্ববর্তী ৬ই 'ক্ষ্ঠ তারিখের নিদর্শন হইতে তৎকালে চাকলা রোশনাবাদ জমিদারীর প্রশাসন ভ্রিপরা রাজ্োর 

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ কত'ক প্রত্যক্ষ ভাবেই নিয়ন্ত্রণের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। 

৫০০ 



চাকলা-রোশনাবাদ জমিদারী প্রশাসন 

'নিদর্শন--১৬ 
জমিদারী মহালে কর্মচারী মোতায়ন 

শ্রীহরি 

1২. 1. 119011/90 

মেমো নং ৫ 

জেলা শ্রীহট্ট পং প্রতাপগড় মহাল সংক্রান্ত মোকদ্দমা ও অন্যান্য আবশ)কীয় যাবতীয় বাশর্যয পরিচালন 
জন্য জনৈক লোক প্রেরণ করা আবশ্যক । সোণামুড়ার ইন্স্পেক্টার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত বি. এ.কে মোতায়ন 
করিলে উপরোক্ত কার্য্য চলিবে আশা করা যায়। 

গু ৃ আদেশ হইল যে 

উপরোক্ত কার্যের নিমিত্ত শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত বি. এ.কে পূব্ববেতনের অতিরিক্ত মাসিক ২০২ 
বিশ টাকা এলাউল্স নিদ্ধারণে দ্বিরাদেশের তরে মোতায়ন করা যায়। ইহার বেতন প্রতাপগড় মহালের মেকদ্দমা 
সংক্রান্ত তহবিল হইতে খরচ পড়িবে । অবিলম্বে কার্যে যোগদান করা তাহার কর্তব্য হইবে। 

এই মেমোর প্রতিলিপি মন্ত্রী আফিসে ও সংসম্ট ব্যক্তির নিকট প্রেরিত হয়। ইতি, সন ১৩১৪ ত্রিং-- 
৯ই শ্রাবণ।* 

*্বাব্ ষোগেশচন্দ্র দত্ত এই মহালে প্রেরিত হইয়া প্রতাপগড় মহালের প্রাঈীন ইতিহাস এবং এ মহালের ১৩১৪ ভ্রিং সনের 
বাষিক রিপোর্ট সম্বন্ধে স্দীর্ঘ এবং পাণ্ডিত্যপর্ণ একটি প্রতিবেদন রাজমন্ত্রীর নিকট দাখিল করিয়াছিলেন। এতঘারাই তাহার 
অন্তপ'ষ্টি ও বম্্মক্ষমতার পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার পরবর্তী সময়ে সদীর্ঘকাল ভ্রিপূরা রাজ্যের পলিশ সুপারিন্টেণ্ডল্ট 

রাপে দক্ষতার সহিত কার্যরত ছিলেন। 

নিদশন--১৭ 
চাকলা জমিদারীতে প্রজাবর্গের চিকিৎসাদি ব্যবস্থা সম্বন্ধে 

চিকিৎসা 

১৩১৪ ভ্রিং, তাং ৮ই ভাদ্র, আদেশ নং ৩৪৬ চৌদ্দগ্রাম বিভাগের সব-ম্যানেজারবাবু রিপোর্ট করিয়া- 
ছিলেন যে, তাঁহার এলাকাধীন পাঙ্খের লিখিত মৌজায় কালাস্বরে আক্রান্ত হইয়া বহু প্রজার মৃত্যু হইয়াছে। 
উক্ত রোগোৎপতির কারণ এবং কি উপায় অবলম্বমে উহার গতি প্রতিরোধ করা যাইতে পারে, তাহা নির্ণয় 
করিবার জন্য শুচচাইলের ডাক্তারকে আদেশ করা হইয়াছিল তাঁহা হইতে প্রাপ্ত রিপোর্টে দেখা যায় যে, তিনি 
কালাস্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে ম্যালেরিয়া জ্বরই প্রকত রোগ । এ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা 
প্রথমাবস্থায় রীতিমত চিকিৎসা না করাইয়া গ্রাম্য হাতুড়ে চিকিৎসকের ওষুধ সেবন করিয়া থাকে এবং তদ্দরুনই 
মৃত্যু সংখ্যা ক্রমে রূদ্ধি হইতেছে। এই সকল রোগীর চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতঃ মৃত্যর সংখ্যা হাস করা 
একাস্ত আবশ্যক। অতএব 

আদেশ করা যায় যে 

১। প্রত্যেক নায়েব তাহার এলাকাধীন যে সকল মৌজায় ত্বরের রোগীর সংবাদ জানিতে পারিবেন, 
তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে নিকটবর্তী দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রেরণকরতঃ চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। 

৫০৯ 



রাজগী ভ্ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 

২। প্রজাগণ অজতাবশতঃ দাতব্য চিকিৎসালয়ে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে ও তাহাদিগকে উপদেশ 
দ্বারা বাধ্যকরতঃ পাঠাইতে হইবে। 

প্রত্যেক তহশীল কাছারীর ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক উক্তরূপ ত্বরাক্রান্ত রোগীদিগের চিকিৎসা সম্বন্ধে সব্বদা 
দৃষ্টি রাখা, তাঁহাদের একটি প্রধান কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন, ইতি-- 

১। শুচচাইল ৫। চৌদ্দগ্রাম 
২। বাতিমা ৬। জগমোহনপুর 
৩। রাণীরহাট ৭। সলাগাদি 
৪। কনকাপৈত ৮। বাগৈগ্রাম 

5. 0. 90936 

দেওয়ান 

নিদর্শন--১৮ 
রাজসরকারী খাণ শোধের ব্যবস্থা 

চু. 1. 1৬12101798 

মেমো নং ১০ 

রাজসরকারী সব্বপ্রবকার বকয়া দেনা আগামী তিন বৎসরের মধ্যে পরিশোধের ভার জনৈক প্রধান 
“াার্যযকারকের প্রতি অর্পণ করা আবশ্যক। অতএব চাকলার দেওয়ান শ্রীযুস্ত শরচ্চন্দ্র বসুর প্রাতি উক্ত ভার 
অর্পণ করা যায় এবং এতদর্থে তাহাকে আপাততঃ মং ৩,৫০,০০০ সারে তিন লক্ষ টাব্কা শতকরা বাষিক 
অনধিক ছয় টাকা হার সদে কর্জ করিবার ক্ষমতা দেওয়া যায়। দেনা পরিশোধ সম্বন্ধে বর্তমান আশ্বিন মাস 
হইতে প্রতি ছয় মাস অন্তে রিপোট করা তাহার কর্তব্য হইবে। ইতি ১৩১৪ ভ্রিং তারিখ ১৮ই আগ্িন। 

নিদর্শন-”১৯ 
রাজপ্রাসাদ নির্মাণ উপলক্ষে বেঙ্গল ব্যাক হইতে ধরণের পরিশোধ ব্যবন্থা* 

চু, 1. 1%12101858 

মেমো নং ১০ 
শি 

সরকারী প্রয়োজনবশতঃ ব্যাঙ্ক হইতে যে খণ গ্রহণ করা যাইতেছে তাহা আদায়ের উপযুক্ত বন্দোবস্ত 
করা আবশ্যক; অতএব 

আদেশ হইল যে, 

0১) চাকলার আয় হইতে উত্ত খণ ক্রমশঃ পরিশোধ করিতে হইবে। চাকলার ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক 

৫০২ 



চাকলা-রোশনাবাদ জমিদারী প্রশাসন 

কথিত খণ বাবত প্রতি বর্ষে আখিন ও চৈত্র এই দুই কিস্তিতে মোটের উপর অন্যন ১৫০০০০২ টাকা আদায় 
করিবে। তদর্থে পৃথক মঞ্জরী গ্রহণের আবশ্যক হইবে না। সমস্ত খণ আদায় না হওয়া পথ্যন্ত এই আদেশ 
বলবৎ থাকিবে। 

চাকলার দক্ষিণ অর্থাৎ ফেনী বিভাগের বাষিক আমদানী আড়াই লক্ষ টাকার ন্যন নহে। এই বিভাগের 
সম্যক আয় (আখরাজাত খরচ ও সরকারী রাজস্ব বাদে) উক্ত খণ পরিশোধার্থে বিশেষভাবে নিদ্দিষ্ট থাকিবে। 
প্রতিবর্ষের বরাদ্দের টাকা আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত এই বিভাগের আয়ের কোন টাকা অন্য কার্যে ব্যয়িত হইতে 
পারিবে না। কোন বর্ষে এই বিভাগের আয় বরাদ্দের টাকা পরিশোধের জন্য প্রচুর না হইলে অন্য বিভাগের 
আয় হইতে বরাদ্দের টাকা পূরণ করিয়া পরিশোধ করিতে হইবে। ইতি ১৩১৫ শ্রিং তাং ৩০শে জ্যোষ্ঠ। 

*উত্তয়স্ত রাজপ্রাসাদ নির্মাণ উপলক্ষে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক হইতে গহীত খণ পরিশোধের ব্যবস্থা সম্পকে । এই খাণ গ্রহণ উপলক্ষেও 

স্হাদ মহারাজ রাধাকিশোরকে রবীন্দ্রনাথের স্বতঃপ্ররস্ত উপদেশাদি কমরণীয়। (“রবীন্দ্রনাথ ও ব্রিপূরা গ্রন্থ দ্র্টব্য)। 

টি 

নিদরশন-২০ . 

চাকলার মোকদ্দম্মা পরিচালনা সম্বন্ধে ব্যবস্থা 

[. হু. 1৬010199 

মেমো নং ১২ 

আলিপুরের মোকদ্দমা সংক্রান্ত* যাবতীয় খরচ চাকলার ট্রেজুরী হইতে দেওয়া হইতেছে, সুতরাং যথারীতি 

ভাউচার সহ সমস্ত ব্যয়ের এক বিশুদ্ধ হিসাব চাকলাতে রক্ষিত হওয়া আবশ্যক । দেওয়ান শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্ 

বস্ উত্ত মোকদ্দমা সম্বন্ধীয় সব্বপ্রকার ব্যয় তত্বাবধান করিবেক এবং হিসাবের শুদ্ধতা পরীক্ষা পুবর্বক এপক্ষ 

সাক্ষাৎ রিপোর্ট করিবেক। এতদ্দারা উক্ত দেওয়ানের প্রতি কথিত মোকদ্দমা পরিচালনের ভারও অপিত হইল। 

অবগতি ও কার্যে পরিণতির জন্য ইহার প্রতিলিপি সংসুষ্ট কার্যকারবগণ নিকট পাঠান হয়। ইতি সন ১৩১৫ 

ত্রিং তারিখ ৩২শে আধষাত। 

*বড়ঠাকর সমরেন্দ্রন্প্র দেববর্মার সহিত রাজ্য ও জমিদারীতে উত্তরাধিকারিত্ব সাব্স্তের মোকদ্দমা। 

নিদর্শন--২১ 

চাকলা রোশনাবাদ জমিদারীর ম্যানেজার নিয়োগ : প্রসন্নকৃমার দাশগুপ্ত” 

নং ২ 
হি. 1. 17৬01811052 

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযূত মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর, রাজধানী আগরতলা, স্থাধীন ন্রিপুরা, 
ইতি সন ১৩১৭ ভ্ত্রিং তাং ৯ই জ্যৈষ্ঠ। 

ব্রিটিশ এলাকায় চাকলা রোশনাবাদ প্রভৃতি এপক্ষের যেসমস্ত সম্পত্তি আছে তশ্তাবতের শাসন সংরক্ষণ 

জন্য ম্যানেজার পদে জনৈক কাধ্যকারক নিযুক্ত করা আবশ্যক। অতএব জিলা ঢাকা স্টেশন শ্রীনগর সাকিন 

*বজীয় প্রাদেশিক সরকারে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর রাপে নিষুক্ত থাকা কালে ইনি মিঃ ম্যাকমিনের পরবতী চাকলার 

ম্যানেজাররাগে স্তরিুরায় আগমন করেন এবং ১৩২৫ শ্ত্রিং সনে রাজোর চিফ দেওয়ান পদে ও তৎপর রাজমন্ত্রীরূপে নিষৃক্ত 

থাকিয়া ১৩৩৩ স্ত্রিং সনে রাজকার্য হইতে অবসর প্রহণ করেন। 

৫০৩ 



রাজগী ভ্রিপূ্রার সরকারী বাংলা 

বেজগাঁ নিবাসী শ্রীযুত বাবু প্রসন্ন কমার দাসগুপ্ত বি. এ., ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ডেপুটী কালেক্টরকে উজ্জ পদে 
নিযৃক্ত করা যায়। 

১। ম্যানেজার স্বীয় পদের যাবতীয় কার্য একদা সম্পাদন করিতে পারিবেন। কেবল নিম্নলিখিত 
কতিপয় বিষয়ে এপক্ষের আদেশ গ্রহণ করা আবশ্যক হইবে । ম্যানেজার যে সমস্ত প্রস্তাব এপক্ষের মঞ্জরীর 

জন্য পাঠাইবেন তস্তাবত মন্ত্রীর মন্তব্যসহ এপক্ষ সাক্ষাত পেশ হইবে। 

কে) কোন প্রকার কায়েমী বা তখসিসি তাল্নুক বন্দোবস্ত দেওয়া। 
খে) বাষিক ব্যয়ের বজেট পাশ করা। 
গে) বজেটের অতিরিক্ত কোনরূপ ব্যয়ের প্রয়োজন হইলে তাহা মঞ্জুর করা । 
ঘে)ট বজেটের এক হেডের টাকা অন্য হেডে পরিবর্তন করা। 
ডে) পদাতিক ও আমলা কর্মচারী ব্যতীত অন্য কোন কম্্মচারী নিয়োগ বা অবসর করা। 
চে) পঞ্চাশ টাকার অধিক বেতনের কোন নৃতন পদের স্ম্টি করা। 

২। ম্যানেজার চৈত্র মাস মধ্যে পরবস্তী বর্ষের বজেট প্রস্তুত করিয়া এপক্ষের মঞ্জরী গ্রহণ করতঃ 
তদনূসারে ঝাধ্য করিবেন। 

অবগতি ও বণর্য্যে পরিণতির কারণ প্রতিলিপি শ্রীযুক্ত মন্ত্রী ও শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকৃমার দাসগুপ্ত বি. এ. 

নিকট পাঠান যায়। 

নিদশন--২২ 

চাকলা জমিদারী হইতে নিজ তহবিলের বকেয়া দেনা পরিশোধের ব্যবস্থা 

3. 1.* 

মেমো নং ১২ 

নিশ্নলিখিত কোম্পানী সমহের বিল নিজ তহবিলে দাখিল হইয়াছে । এই সমস্ত বিল পরীক্ষাক্রমে তাহাদের 
প্রকৃত প্রাপ্য নির্ধারণ ও বর্তমান বষে চাকলার তহবিল হইতে অন্ততঃ এক লক্ষ টাকা দেওয়া আবশ্যক । এই 
কারের ভার চাকলার ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাব্ প্রস্নকুমার দাসগুপ্তের উপর অর্পণ করা গেল। ম্যানেজার 
সন্্র কলিকাতা যাইয়া কোম্পানীগণের হিসাব পরীক্ষাপৃবর্ক তাহাদের প্রকৃত প্রাপ্য স্থির করতঃ বর্তমান বর্ষ 
মধ্যে মোট এক লক্ষ টাকা পরিশোধ ও অবশিষ্ট টাকার জন্য কিস্তিবন্দি করিবে । এই এক লক্ষ টাকা মধ্যে 
“নিজ তহবিলের বকযা দেনা পরিশোধ” হেড হইতে ষাইট হাজার টাকা এবং “কুমিজ্লাস্থ মহাজন গং এর 
প্রাপ্য দেনা পরিশোধ হেড হইতে টিন হাজার টাকা খরচ পড়িবে। কার্যে পরিণতির জন্য এই মেমোর 
প্রতিলিপি চাকলা ম্যানেজার সমীপে পাঠান যায়। ইতি, সন ১৩২২ ন্িং ১৮ই আযাড়। 

৮৯ 

কোম্পানীগণের নামের লিম্ট :-_ ৮ 
১। সুন্দরদাস শেঠ 
২। ঠাকরদাস দেওয়ানচাঁদ মেড়া 
৩। হরিরাম শে 

"মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিকোর সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষর 
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চাকলা-রোশনাবাদ জমিদারী প্রশাসন 

৪1 জি. বি. মেটা 
৫। আশুতোষ দাঁ 
৬। হেমিলটন কোং 
৭। তারাচাঁদ পরশুরাম 
৮। ক্যাপ সাহেব 
৯। রায় বদ্রিদাস বাহাদুর এগ সম্স 

১০। কেলনার কোম্পানী 
১১। হাশ্রমেন কোম্পানী 
১২। বোর্ণ এড সেফাড 
১৩। জে. বি. বেটলার 
১৪। কুক এন কেল্ভি 
১৫। থ্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোং 
১৬। স্টুয়ার্ট এণ্ড কোং 
১৭। রেক্কেন এগ কোং 
১৮। গ্রেট ইস্টার্ন মোটর কোম্পানী 
১৯। রোডা কোম্পানী 

নিদশন--২৩ 

চাকলা রোশনাদবাদ জমিদারীর প্রজারন্দের প্রতিনিধিবর্গের উদ্দেশে মহারাজ বারবিবক্রম 
কিশোরমাণিক্যের ভাষণ 

আমার প্রিয় প্রজারন্দের প্রতিনিধি স্বরূপে আপনারা আজ এই আলোচনা সভায় যোগদান করিবার নিমিত 
আগরতলায় উপস্থিত হওয়ায় আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। 

বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে অবস্থা নিবেদন করিবার জন্য গত ৭ই ফাল্গুন চাকলার দক্ষিণ বিভাগ হইতে 
এক ডেপুটেশন আমার নিকট আগত হইযগ্লাছিল, মুখ্যতঃ সুদ মাপই এই ডেপুটেশনের প্রাথিত বিষয় ছিল কিন্ত 
তৎপরিবর্তে ডেপুটেশন কর্তক পূবর্ববৎ তহরি? কিম্বা উত্তরায়ণ” আদায় প্রস্তাবিত হইয়াছিল। তহরি ও উত্তরায়ণ 
আদায় বর্তমানে যে আইন সম্মত নহে ইহা আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন এবং এই প্রাচীন রাজ্যে আইন 
বিরোধী ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে রাজা প্রজা কাহারও পক্ষে ইহা বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। 

খাজানা আদায়স্থলে শতকরা ৬ হারে সুদ আদায় বাজলার জনসাধারণের নিব্বাচিত গভর্নমেন্ট কর্ত কই 
ব্যবস্থিত হইয়াছে । অন্যান্য জমিদারীতে এই ব্যবস্থা অনুসৃত হইতেছে। ভ্রিপুরা রাজজমিদারীতে আবহমান 
কাল হইতে রাজা প্রজার মধ্যে যে প্রীতির সম্পর্ক বিদ্যমান আছে তদালোচনাতেই প্রজাগণ. সুদ মাপের প্রার্থনা 
সরলভাবে আমার নিকট জানাইতেছে। বস্ততঃ সুদ আদায় বিষয়ে কোন দিনই আমার শাসন বিভাগ কঠোরতা 
অবলম্বন করে নাই এবং ইহা প্রকৃত যে অধিকাংশ স্থলেই সুদ মাপ দেওয়া হইয়াছে। 

কিন্ত আপনারা প্রণিধান করিলে রাজ্যের অবস্থা সম্পর্কেও অবহিত হইতে পারিবেন। হস্তান্তর নজর 
রহিত, শিক্ষা সেস্ প্রবর্তন, রোড সেস্ বৃদ্ধি, উত্তরায়ণ রহিত প্রভৃতি ব্যবস্থায় রাজ জমিদারী কার্যে যে আয়ের 
্বতা ঘটিয়াছে তাহার পরিমাণ সামান্য নহে। আমি আপনাদিগকে বলিতে পারি যে এই ক্ষতির পরিমাণ 
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রাজগী ভ্রিপুরার সরকারী বাংলা 

বাধিক ন্যনধিক দুই লক্ষ টাকায় দাঁড়াইবে এরূপ ক্ষতি উপেক্ষা করা কোন ম্থলেই সহজসাধ্য নহে ইহা 
আপনারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিবেন। 

তথাপি সুদ সম্পর্কে প্রজারন্দের প্রতি কঠোর আচরণ হইবে ইহা কদাপি আমার অভিপ্রেত হইতে পারে 
না। এ রাজ্যের রাজা প্রজার মধ্যে ষে পিতা পুত্রের চির সন্বস্ক বিদ্যমান আছে তাহা খব্ব করা দূরে থাকুক 
উহা দৃঢ়তর হউক ইহাই আমার আন্তরিক কামনা । এতদুদ্দেশ্যেই আমি এই সভা আহত করিয়াছি । 

মান্যবর শ্রীযৃত ম্যানেজার বাহাদুর আলোচ্য সমস্যাপ্রণ বিষয়ক এক পরিকল্পনা আপনাদিগের সমক্ষে 
উপস্থিত করিবেন এবং বিশদভাবে উহার মশ্ম আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন। আমি আশা করি আপনারা 
এই পরিকল্পনার মশ্্ম তাঁহার সহিত আলোচনা করিয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। উভয় দিক লক্ষ্য 
করিয়া কি উপায়ে প্রজাসাধারণের খাজানা আদায়ের পথ সুগম হইতে পারে ইহাই এই পরিকল্পনার লক্ষ্য, 
এবং আপনারা দেখিবেন যে কেবল সুদ মাপ নহে কর আদায় সহজসাধ্য করিবার উপায় এবং স্থল বিশেষে 
আংশিক কর মাপের প্রস্তাবও ইহাতে আলোচিত হইগ্াছে। 

যাহা ইউক আমি পুনব্বার আপনাদিগকে দৃঢ়ভাবে বলিতেছি যে আমাদিগের চিরবাঞ্চিছত সঙ্গন্ধ সুদৃঢ় 
হউক ইহাই আমার একমান্র কামনা । স্খে দুঃখে আপনারা আমার সঙ্গী। আপনারা বিষয়টি আলোচনা করিয়া 
যে সিদ্ধান্তেই উপনীত হউন তাহা আমার নিকট নিশ্চয়ই বিবেচ্য ও আদরণীয় হইবে। 

আপনারা এতদুপলক্ষে একান্ত হইয়াছেন এবং সরলভাবে যাবতীয় অবস্থা আলোচনা করিবেন, তদোপরি 
আপনারা আমার আমন্ত্রিত হইয়া এখানে আসিয়াছেন ইহাতেই আমি পরম প্রীতি লভ করিয়াছি। 

শ্রীভগবানের চরণে আমার কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা যে তিনি আপন।দিগের মঙ্গল করুন । 

১৩ই চৈত্র, ১৩৪৮ ভ্ত্রিং। 

১ মিঃ সি, ডব্লিউ, ম্যাকমিন তৎকালে ভারতীয় সিভিল সাভিসভুক্ত সুপরিচিত ও বিশেষ অভিজ্ঞ রাজকর্মচারী বলিয়া খ্যাত 
ছিলেন। চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার পদ হইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি মহারাজ বীরচন্দ্রের মৃতার অক্পকাল পবে 
(১৩০২ শ্রিং সনে-১৮৯২ খীঃ) চাকলা রোশনাবাদ জমিদারীর ম্যানেজার পদে নিষযুভ্ভ: হইয়া দীর্ঘকাল যোগ্যতার সহিত 
শ্্রিপূরায় কার্ধরত ছিলেন। ঢাকলা রোশনাবাদের সার্ভে সেটলমেন্ট সময়ে, আসাম-ব্ঙ্গল-রেলপথ জরিপাদির সময় এবং 
মহারাজ রাধাকিশোরের রাজত্বপ্রাপ্তির পর নানাবিধ সঙ্কট সময়ে মিঃ ম্যাকমিন্ মহারাজের স্বাথরক্ষা সম্থদ্ধে প্রশংসনীয় 
ভূমিকা গ্রহণ করিয়া রাজদরবারের সহিত সুদীর্ঘকাল ঘনিস্টসুত্রে আবদ্ধ ছিলেন। 

এই প্রসঙ্গে পরবর্তী সম্নিবিষ্ট ৯ই জ্যষ্ঠ, ১৩১২ শিং তারিখের নিদর্শন দুইটি এবং ১২ই কাতিক, ১৩১৩ তারিখের দ্রষ্টব্য। 
২৩ক্ জ্ষ্ঠ, ১৩১৫ তারিখের আদেশ হইতে দৃষ্ট হয় যে তিনি এঁ সনে ম্যানেজার পদ হইতে অবসর গ্রহণপর্বক 
রাজকীয় অন্যবিধ সামরিক কার্ষভার গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

২ ছনাংশিত বিভাগ হায়ে-অধঃস্তন বিভাগ বা আফিসসমূহে। 

৩ বাব্ শরচ্চন্দ্র বস্ ডাকায় আইনব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি অর্জনের পরেই শ্রিপূরায় পলাজকার্য গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘকাল 
চাকলা রোশনাবাদ জমিদারীতে ও রাজ্যের রাজস্ব ইত্যাদি বিভাগে দায়িত্বপূর্ণ কার্যে নিযৃক্ত থাকিয়া বিশেষ প্রশংসিত 
হইয়াছিলেন। 

৪ স্থিত-নির্ধারিত খাজানা 

৫& হকিকত-ুআরবী হকিয়ত শব্দের অথ স্বত্বসাব্যস্তের নালিস। এসম্থলে ব্যবহাত শব্দটি *'হকিকত' অর্থাৎ অবস্থা, বিবরণ, 
[81010001919 হওয়া সম্ভব। 

৬ অঙ্টাহিক-.আটদিবসের রিটার্ন। রর 
৭ সবব (আরবী)কারণ 

৮ তহরি -্প্রজাগণের নিকট হইতে তহদসিল কর্মচারীদের দ্বারা গৃহীত নির্ধারিত খাঞ্জনার অতিরিক্ত অর্থ । রাজকোষে 
এই অর্থ জমা গড়িত না। 

৯ উত্তরয়িণ-নউত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে রাজ-কর্মচারীদের মধ্যে ফলমুল তিলে কদমা বিতরণ সংক্রান্ত ব্য়নির্বাহের জন্য 
আদায়ীকত সামান্য রাজত্ব । 

€ € 
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পরিশিষ্ট-ক শব্দকোষ 
শব্দ সংকেত 

আ-আরবী, ফা-ফারসী, পা-্পারসী, প্রা-প্রাদেশিক, হি-হিন্দী, তু-তুকাঁ, স-সংস্কৃত, পো-পোতুগীজ 
আঞ্জাম ফা] নির্বাহ, সরবরাহ । 
আদালত [আ. আদালৎ] বিচারালয়। 
আপোষ [ফা. ওয়াপ্স] মিটমাট্, রফা। 
আব্বল [আ] শাসন বা অধিকার 
আবকারী [ফা. আবকার] মাদক দ্রব্যের ব্যবসা সংক্রান্ত। 
_আব্ওয়াব বোব্ শব্দের বহুবচনে ) নিদিষ্ট খাজনার অতিরিক্ত কর। 
আবাদী [ফা. আবাদ] চাষের উপধযুক্ত, কষিত 
আমদানী [ফা] অন্/ দেশ হইতে পণ্য আনয়ন। 
আমানত [আ] গচ্ছিত। 
আমলদার [আ. আমল এর পা. দার প্রত্যয় যোগে] খাজনা সংগ্রাহক; সেনা ও পুলিশ বিভাগে হাবিলদারের নিশ্নপদ- 
রাপেও ব্যবহাত। 
আমলা [আ. আমিল] কর্মচারী, কেরানী। 
আমলাহায় (আমলাহ ?) [আ. অমলহ্, অমলৎ] কর্মচারিরন্দ। 
আমীন [আ] জরীপকারী, কর্মচারী। 
আরজী [আ. অর্জ] দরখাস্ত । 
আরদালী [ইং 01091) 1 পেয়াদা। 

আসবাব [আ] জিনিসপত্র, সরঞ্জাম। 
আয়মা [আ. আএমা] মৌলবীদের ধর্মাচরণের জন্য রত্তিস্বরূপ প্রদত্ত নিকর জমি। 

ইজারা [আ.] ঠিকা, নির্দিষ্ট খাজনায় জমির বন্দোবস্ত । 
ইনাম এআ. উঈনাম (অঅর্থদান)] বখশিস বা পুরস্কার । 
ইরশাল [আ] খাজনা দাখিল। 
ইরসালী চালান (আ. ইরশাল চালান] রাজস্ব বা খাজনা প্রেরণ। 
ইস্তাহার [আ. ইশ্তি] বিক্তাপন, বিজপ্তি। 
ইস্তফা [আ. ইস্তেফা] শেষ, কর্মত্যাগ। 

উজর [আ] ওজর, আপত্তি। 
উজির [আ. ব-জীরা মন্ত্রী 
উশ্যল [উশুল--আ. ব-সূল] আদায়, জমা । 

এওজনামা [আ. ইয়জ, পা. ইপ়াজ, পা. নামা] ক্ষতিপূরণ স্বীকৃতিপন্র। 
একরার নামা [আ. একরার্, ফা. নামা] স্বীকারপন্ত্র, দলিলপত্র। 
এজাহার [আ. ইজ্হার্ প্রকাশ] প্রকাশকরণ, বজ্তব্য। 
এতাবেতা [আ. এতাবতা] এতদ্বারা । 
এবারত [আ. ইবারত্] রচনাপদ্ধতি, মুসাবিদা। 
এমারত [আ. ইমারত্] অষ্টালিকা। 
এলাকা [আ] সীমা। 

ওয়াফছ,[আ] উতশুল, ফেরত। 
ওয়ারিশান [আ. বা- রিসা] উত্তরাধিকারী । 

কয়েদি [আ. কইদ্. ন. কয়েদী] কারারুদ্ধ ব্যক্তি। 
করজ [আ] খণ। 
কবু্ধিয়ত [আ. কবুলিয়ৎ] স্বীকৃতি পন্জ। 
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রাজগী ভ্ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 

কাঞএমী [আ. কায়িম] চিরস্থায়ী । 
কাছারি [ স. কত্যগুহ]। আদালত । 
কাবিন ও মহরানা [পা. কাবিন আ. মহর পা. আনা] বিবাহের যৌতুক ও বিবাহের সময় কাজীর প্রাপ্য টাক৷। 
কাব্জে [আ. কব্জা] দখল, আয়ত্ব । 
কারখানা [ফা] কারুশালা। 
কারকোন [ফা কার্কন্] জমিদারী কাজে তত্বাবধায়ক। 
কালেক্টর [ই] রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্মচারী। 
কিস্মত [আ] ভাগ্য, কপাল। 
কিস্তিবন্দি [কিস্তি-_আ. কিন্তু, ফা কসতী, কিশ্ত্] ক্রমে ক্রমে টাকা দিবার অঙ্গীকার বা ব্যবস্থা। 
কোতালী [ফা. কোতয়াল] কোতয়ালী-_-থানা। 
কোম্পানী [ই] কোম্পানী। 
কৈফিয়ত [আ] কারণ প্রদর্শন । 

খরিদ [ফা. খরীদ] ক্রয়। 
খাজনা [আ. খজা-নহ] রাজস্ব, কর। 
খাজাঞ্চী [আ-তু. খজা-নহ-চি] ধনরক্ষক কর্মচারী । 
খান্দান, খানদান [ফা] উচ্চবংশ। 
খারিজ [আ] বাতিল, বজিত। 
খালাস [আ] মুক্তি, অব্যাহতি । 
খিলাত, খেলাত [আ. খেলাত] মুসলমান নবাবদের রীতিতে রাজদত্ত সম্মানস্চক পরিচ্ছদ । 
খেদমত [আ. খিদমৎ বি. খেদমত] সেবা। 
খোড়াক [ফা. খোরাক] খাদ্যদ্রব্য । 

গএরহ [আ. ওগয়রহ] ইত্যাদি । 
গরিব [আ] দরিদ্র। 
গারদ [ই. 0৮81৫ ] কয়েদ, কারাগার । 

চাকরান [পা] ভূত্য। 
চেরাগী ফো) দরগায় মস্জিদে বাতি জ্বালাইবার ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রদত্ত নিকষর। 
চৌকিদার [হি. চানকী পাহার। পা. দার যে দেয় অর্থে] পাহারাদার। 
চৌহদ্দি হি. চৌ চার॥ আ. হচ্দ সীমাঃ পা.] চতুঃসীমা। 
ছোলেনামা [আ. সুলহঃ পা. নামা] আপোষ, চক্তি। 

জওয়াব দেহী [আ. জবাবা কৈফিয়ত। 
জমাদার [আ. ফা. জমাঅৎ-দার] কনম্টেবল, দারোয়ান ইঃর সর্দার । 
জাবেতা | জাবেদা | যাবেদা [আ. জা. বিত্হ] রাজবিধি, আইনানুযায়ী। 
জরিপ [আ. জরীব] জমির পরিমাণ । 
জরিমানা [আ. ফা. জুর্মে-আনহ] অর্থদণ্ড । 
জামানত নামা [আ. জমানৎ পা. নামা] জামিন । 
জায়মতে [হি. জায় হিসাব] হিসাব অনুসারে 
জিনিষ ডিনিস) [আ. জিন্স্] বস্ত। 
জিম্বা [আ. জিল্মা] হেপাজত ৷ 
জিরাত [আ. জিরাৎ] বসতবাটির সংলগ্ন জমি। এস্থলে উল্লেখ্য যে, শ্রিপুরায় পূর্বে টন বন্রি র 

শব্দটির মূল অর্থ ছিল স্বতন্ত্র। ইহা দেশজ শব্দ 'জিরান' বা অক্সকাল বিশ্রাম গ্রহণ হইতে গুহীত। এই দেশজ 
“জিরান' শব্দ হইতেই এরাজ্যের “জিরাতিয়া' অথবা “জিরাতিয়া প্রজা শব্দের প্রচলন সমধিক ছিল । রাজ্যের সীমার 
বাহিরে ব্রিটিশ অঞ্চল । অধিকাংশ স্থলেই রাজ্যের জমিদারী চাকলা রোশনাবাদের সীমানা সংলগ্ন অঞ্চলের বড় 
জমিদারী প্রজা এরাজ্যেও প্রতিবৎসর চাষের জন্য জমি রাধিত এবং মরশুমমত কিয়ৎকালের জন্য আগমনগ্র্বক 
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শব্দকোষ 

জমি চাষ করিয়া কষিজাত বস্তসমূহ নির্ধারিত মাশুল আদায়ক্রমে রাজ্যান্তরে স্থায়ী বাসভূমিতে লইয়া যাইতে 
পারিত। এইজন্যই এই শ্রেণীর বহিরাগত কষিজীবীদের “জিরাত বা জিরাতিয়া” বলা হইত । 
জেইল [ই] কারাগার । 
জোগালী [গ্রাম্য] যে কাজে যোগান দেয় (যোগাড়ে)। 
জোতদারী [সং. যোন্তর বি. দারী] জোতদার। 

টেক্স্ [ই.] রাজস্ব। 

ডিক্রিদার [ই.] যাহার সপক্ষে ডিক্রি হইয়াছে। 

তছরাপ [আ. তস্ররুফ] প্রা. তছরূপ, ক্ষতি । 
তন্থা [ফা. তন্খোআহ্] বেতন। 
তফ্সিল [আ. তফ্স্বীল] বর্ণনা । 
তমঃসুক [আ. তমস্সুক] খণ স্বীকারপন্ত্র। 
তম্বি [আ. তন্যবহ্] তর্জন, তাগিদ। 
তলপ [আ. তলব] আহ্বান। 
তলবানা [আ. তলব পা.-আনা প্রত্যয়যোগে] মোকদ্দমার সাক্ষী ডাকিবার খরচ বা ফী। 
তসখিসি [আ. তস্খিস] প্রকৃত আদায়ী রাজস্ব। এবং নিদিষ্ট সময়ের অন্তে জমার্দ্ধির শতে। 
তসখিসি তালুক [আ-] প্রচলিত হারে রাজস্ব প্রদান ভূম্যধিকারীর অধীনে তালুক বা ভূসম্পতি। 
তহবিল [আ. তহবী. ল] মজুদ টাকা । 
তামিল [আ.] পালন । 
তালিপি তদ্বির [তুকী. তালাস] অনুসন্ধান এবং [আ. তদ্বীর] প্রতিবার চেস্টা । 
তালাসী [তু] অনুসন্ধান। 
তালুক [আ. তঅক্লুক] ভূসম্পত্তি। 
তেজারতি [আ.] সুদে টাকা খাটানো। 
তোষাখানা [আ.] যে কক্ষে ম্ল্যবান বা দুর্লভ সামগ্রী রাখা হয়। 
তৌজি০[আ.] প্তালুকদার, জোতদার ইত্যাদির নামের তালিকা । অথব। ইংরেজী শব্দে প্রচলিত 1517 1011. 

দফা [প্রা.] সম্প্রদায় । 
দপ্তর [আ. দফতর] আফিস। 
দরখাস্ত [ফা. খোআত্ত]। আবেদন পন্্র। 
দরজী ফা. দজী] ঝপড় সেলাই করা যাহার পেশা। 
দরমাহা [ফা. মাহি] মাহিনা বা মাসিক বেতন। 
দলিল [আ.] প্রমাণস্বরাপ কাগজপন্ত্র। 
দস্তখত [ফা. দত্ত] হাতের সহি, সাক্ষর। 
দাখিল [আ.] অর্পণ, পেশ। 
দাখিলী [আ. দাখিল] যাহা দাখিল করা হইয়াছে। 
দাবি দাওয়া [দাবি ফা. দাবী] স্বত্ব । 
দিলাসা [ফা.] সান্তনা, ভরসা, মঞ্জরী হকুম। 
দেওয়ানী [ফা. দেবান] দেওয়ানী । 
দোয়া [আ. দুআ] আশীর্বাদ । 

নজর [আ. নজর] ভেট্, উপতৌকন । 
নানকার [ফা.] খোরপোষ বাবদ ভ্ত্যকে দত্ত ভূমিঃ চাকরাণ। 
নালিশ [ফা.] অভিযোগ । 
নিরেখ [ফা. নির্খ-নিরিখ] দর, হার 
নিলাম (পো. 16112] সমবেত ক্রয়েচ্ছ ব্যকিগণের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে চায় তাহাকে বিক্রয় । 
পর্ওয়ানা, পরোয়ানা [ফা পরয়ানা] বিজাপন, নিয়োগপত্র, আবদ্ধ করিবায় হুকুম।, 
পরগ্গা, পরগণে [ফা.] কয়েকটি মৌজার সমষ্টি। 
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রাজগী শ্্রিপুরার সরকারী বাংলা 

পম্ভক [প্রাচীন ইরানীয় হইতে স-] গ্রন্থ, বহি। 
পেনসন [ই] চাকরি ছাড়িবার পর যে বৃত্তি পাওয়া যায়। 
পেস্কার [ফা. পেশা] যে কর্মচারী কাগজপত্র রক্ষা করে অথবা হাকিমের নিকট উপস্থিত বা পেশ করে । 

ফরমান ফা.] হকুম বা আদেশ। 

ফিরিস্তি (ফা. ফেহরিস্ত] ফর্দ, তালিকা । 
ফৌজদারী ([আ. ফৌ ফা. দার বাং. ঈ] ফৌজদারী 

বকয়া [আ. বকায়া] বাকী, অবশিম্ট। 
বকসী [তু. বখুশী] বেতন বন্টক, খাজনা আদায়কারী । 
বরকন্দাজ [আ. বর্ক ফা. আন্দাজ] বন্দুকধারী সিপাহী । 
বরতরফ [পা. বর-উপর আ. তরফ দিক] পদচ্যত। 
বরাদ্দ, বরাওদ্দ (ফা. বর্-আরর্দ্] বরাদ্দ, পূব থেকে নিধারণ। 
বন্দোবস্ত ফা. বসত] ব্যবস্থা । 
বহাল [ফা. আ. ব-হাল] নিযুত্ত। 
বাগিচা [ফা. বাগ্চাহ্] ছোটবাগান। 
বাজেয়াপ্ত [ফা. বাঃ-য়াফৎ] প্রভূ ইঃ কতক অধিকৃত। 
বাসিন্দা [ফা. বাশিন্দ] নিবাসী। 
বায়না [আ. বয়ানহ্] দাদন। 
বেওরা [হিঃ] বিবরণের গোলযোগ । 
বেগর [ফা. ব7ঘয়র] ব্যতিরেকে । 
বেগার [ফা-] বিনাবেতনে বাধ্যতামূলক কাজ । 
বেদখল [ফা. আ. বে-দখল] অধিকারচ্যত । 

মকররী [আ. মকরর] নিধারিত মকর্ররী তালুক _চটিরস্থায়ী খাজনায় প্রদত্ত তালুক। 
মকাম [আ.] বাসস্থানঃ চেলৃতি উচ্চারণে “মোকাম'ও বলা হয়)। 
মক্কেল [আ. মুঅক্কধল] উকীল যাহার কার্য করে। 
মজকর [আ. মজকুর] উল্লিখিত বিবরণ । 
মজুদ [আ. মৌজুদ] সঞ্চিত, বতমান। 
মজুমদারী [ফা.] খাজনার হিসাব রক্ষণঃ ইহা হইতেই "মজুমদার" উপাধির উৎপভি। 
মঞ্জর [আ.] অনুমোদন । 
মবলগ (আ. মব্লগ্] নগদ টাকা, ঘযোট। 
মহাফেজ [ফাঁ. মুহাফিজ] খানা-বি. দলিলপত্র সংরক্ষিত করিয়া রাখার কক্ষ । 
মাতব্বর [আ. মুতব্বর] মুরব্বী। 
মালখাজনা [আ.] রাজস্ব । 
মাফিক । মাহাফিক [আ. মুয়াফিক] সদৃশ বা অনুযায়ী । 
মালিকী [আ. মালিক] অধিকারী । 
মাশুল [মাসুল) [আ. মহসুল] শুল্ক, কর। 
মাহিনা ফা. মাহ] মাসিক বেতন। 
মৃচলিকা/মুচলেকা [তু. মুচল্কাহ্] অঙ্গীকারপন্র (১০77)। 
মন্দত [আ. ফা] মেয়াদী সময় । 
মঅজল [আ. মৃয়াজল] দাবী, অনুযায়ী, শোধনযোগ্য। 
মেথর [ফা. মিহতর] ঝাড় দার। 
মোকাবিল। [আ. মকাবলা] মিউমাটঃ মিলাইয়া দেখা। 
মোতালকে [আ. মৃতাআজ্লিক] সম্বন্ধীয়, অধীন। 
মোত্তণর [আ. মুখতার] ছোট উকিল বিঃ। 
মোতায়েন [আ. মৃতআইন] নিযুক্ত । 
মোস্তণরনামা [আ. মুখতার] মোভ্তণর নিয়োগপন্র। 
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শব্দকোষ 

মৌহর (ফা.] শীলমোহর, ছাপ। 
মৌজে, মৌজা [আ. মৌজায়া] গ্রাম। 
ম্যাজিস্ট্রট [ইঃ] জেলাশাসক । 

যাবেদা [আ. জবিতাহ আই] জাবেদা বা জাবেতা। 

রপ্তানী [ফা. রফতানী] বিক্রয়ের জন্য পণ্যদ্রব্য অন্য দেশে প্রেরণ। 
রসিদ [ফা.-সী-] প্রাস্তি-স্বীকারপন্র। 
রুজু [আ] দাখিল, দায়ের। 
রোজকার [ফা. রোজগার] উপাজন। 
রোশনাই [ফা. রোশন্নী] আলোক । 
রোজনামা [ফা.] দিনলিপি। 
রেজিস্ট্রি [ই.] রেজিল্টারি। 
,রেহান [আ. রিহন্] বন্ধক। 
লওয়া জিমা [ফা. লবাজিমা] সরঞ্জাম, জমিদারী সংক্রান্ত কাগজপন্ত্র। 
লাখেরাজ [আ.]-নিক্ষর খেরাজ-সকর) 

লেফাফা ফা. লিফাফাহ] খাম । 

সরকার [ফা.] মালিক । 
সরঞ্জামী [ফা.] উপকরণ- আসবাব। 
সরদার [ফা.] দলপতি, নায়ক । 
সবব [আ.] কারণ। 
সরহদ্দ [আ. সর্হদ] সীমানা । 
সরেজমিন ফা. সর্জমনী ভূপুঠ] কোন ব্যাপার সংক্রান্ত স্থান। 
সহিস [আ. সইস্] অশ্ষপালক। 
সাকিন [আ.৷ নিবাস, ঠিকানা । 
সাবেক [আ. সাবিক] পরাতন। 
সালিয়ানা [হি. সালানা] বাধষিক খাজনা । 
সুপারিশ [ফা. সিফারিশ] অন্যের জন্য অনুরোধ । 
সুবাহ [আ. সুবহ] রাজপুরুষ, ভ্রিপুরায় প্রাচীন সময়ে সবৌচ্চ 'ফৌজদার'রাজ পুরুষদের “স্বা' বলা হইত। 

“সুবে' অর্থে প্রদেশ বুঝাইত। 
সুবেদার [আ. সুব"] দেশী সৈন্যদলের কাপ্তেন। 
সমারনবিস [ফা.] হিসাবরক্ষক । 
সুলতানৎ [আ-] রাজ্য, রাজস্ব। 
সেওয়ার়ি ফা. সিবা-ই. আ. সিবা] অধিক। 
সেরেস্তা (ফা. সররিশতহ] অফিস, দপ্তর । 
সেহা [ফা-] খাজনা আদায়ের দৈনিক হিসাব; রাজ্য প্রশাসনে চিঠিপত্র প্রেরণের ক্রমিক সংখ্যাও বুঝাইত। 

হকিয়ত [আ. ত্বন্ধীক] বিবরণ, তথ্য। 
হাওলদার [আ. হাওলা-এর সহিত পা. দার প্রত্যয়যোগে] সেনাবাহিনীর হাবিলদার । 
হাওলাত [আ. হবালত] খণ। 
হাজতি [আ. হাজৎ] হাজতে আবদ্ধ । 
হাজিরা [আ.] উপস্থিত। 
হাবেলী। হাওলা [পা. ইউলী, আ হওলা-এর বিক্তরূপ] বাসস্থান, বাসগৃহ, এরাজ্যে রাজপ্রাসাদ এবং রাজধানীকে 

“হাবেলী" বলা হইত। 
হকুম [আ. হক্ম্্] আদেশ, আকা । 
হক়মনামা [আ.] আদেশপন্ত্র, পরোয়ানা । 

হডুর (আ. হুজুর] প্রভু। 
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পরি শঈ _খ 

পারিভাষিক শব ও স্থছলবিশেষে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা 

নিদশনে প্রয়োগ 

অধর্তব্য 

অধস্ত ফৌজদারী আদালত 
অন্যান্য বাজে 
অনুসৃতিতে 
অফিস হায়ে 
অবগত্যর্থে 
অসস্ভবে 

অবসৃত 
অপসূত (অপসারিত) 

অনুরোধ পন্তর 
অকর্মণ্যতা গতিক 
আনিম্পন্ন বিচার 
অগোৌণে 
অমাত্যসভা 
অবগতি ও কার্যে পরিণতির জন্যে 
অবগতি ও আচরণার্থ 
অসুস্থতা নিবন্ধন 
অতিরিক্ত ভোট 
অগ্রবত্তিতা 
অধস্ত আদালত 
আপীল 
আকস্মিক বিদায় 
আদিম বিভাগ 
আখড়াজাত খরচ 
আড্ডাকর, আঙ্ডা খাজনা ও আড্ডা 

আরদালি 
আমানত হাওলাত 
আদেশের প্রাতিলিপি 

1101-0010128010 (ধতব্য _00£7128016) 85 ৪ 16581 01895 
01 0191109, 

90001017816 (011101191 00011. 
০0৮61 101506119115009 

11) 11115002106 01 11) 0011111)01911011 ০01 

01095 0901091170৫ তু 

(01 1170017]790101) 
1101 11) 110117)01 02199 

[91760 (0011) 561৬100) 

1917)0৫ 

19091 01 16018651 
10] 11611016170 

9856 90/0-1010100, 11101909590 
৮1011004918 

€(0011011 01 /৯৫৬15915 

(01 11100107891101) 2110 ০0111)1181096 

101 111001771811011 2110 009171)1181709 01119095521 2:001018 
৫06 (0 1111)69১ 

08501116 01০ 01, 11) 501719 08583, ৪1990181 ৬০০. 
[01919191199 

1.0৮/91 01 900০0101189 0০০91 
8109991 

০8591 162.$০ 

011011181 5149 (11) 11181) ০০911) 

990201191)775110 211 181599112)9005 97091010001 
[116 11170100199 01 19%1178 /৯009191 01) (16915 019 

109110]9 101 (06 11)9111651091)09 ০01 19%/ 2170 01061 11) (116 

11119 21685 109 8000111017)610 01 01105410915 91০. €0 09 
50151$1560 ৮/ 075 4১0080819 ০01 91110 91616 11) 0178166 

০৪ 311911 01: 018 8:00) 01 /১0093 (01001৬10250 2120 
10110 01691 181711165), 1150965 1)0 5015 69610019050 
0171 [981106 /১008191 ৮1616: 0156 010915 1170 1015890550 
10001711178, 2100 ৮/1)0 7810 (176 031)81017011001 1870, 0501016 

11116 10) 11001010191 21523, 16100001819 70928186101) 100 
[01608660859 ৪ 19001 01835 %/1011000 2109 181050 130. 
7910 800, 01 ০0196, 0176 12179, 1619615, 0115 01100, 
10107210109, 09521118 ৮1008 2150 00061 111090901085 

[৪0016, 

0106119 
৫1999111021) 

০0199 ০1 01৫61 
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পারিভাষিক শব? 

নিদর্শনে প্রয়োগ 

আগন্তক কার্য 

আমলা কম্্মচারী 
ইনচাঙ্ব অফিসার (অথবা ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক) 
ইজারা 
ইসমন্ বিশী বা ইসিমন্ বিশী 

প্র 

উপধারা 
উজান টোকা বা বিধি 
একরার ৬ 

'িঞ্টিমেট 

এককালীন 

এতৎসঙীয় 
এতাবেতা 
ওয়াপস্ 
ওজনের ফালি 

কথঞ্চিৎ ন্যন 
কাত্তিত হওয়া 
কাবিনামা /কাবিননামা 
কাবিন ও মহরাণা 

4 প্রি 

কার্পাস মহাল 

টি 

20007110018060+ 11701001161 01 2061701610115 ৬011 ৬৪11011519 
৫61)015৫ 

0006 956811511709181 01 9087 
000091-11)-0189155 
15856 01 10917771175 0৫ 

£9191811 ৫91109169 & 1151 01 1121795 01 10810100181 01101-063 
1) 195990% 01 ৪ 9০9৬. 01111১10999 ৫0811112 61111)1091770110, 
(18115161 01 0150178169. 

1355-12৬/ 

৪06০181 (01691 10611010101 ৬/011 01 17800 111 211 11111 21583 
20169171017 00109951017 

99(117899 
21001151) 
& 905 01 ৪০০০ 
[01106 01 17061086101) 
0669৫ 01 98090186101) 
85515091) 

৫560. 01 20165911191) 
16065191108 10 17161 0106 01 00811 (01 01082121109 017 

2119 16581 [০0111 

1) (1015 301056) 01 11) ০011179010101) ৬/101) 090151011 2111৬9৫ 
৪1 

৪5 02517৩0 09/ (116 1২110 01 11971171907. 10171501611 
11008 'এপক্ষ” 102101900121015 10628101185 [২0101 

101705916, 9০0 11850990 ০01 “আমার অভিপ্রেত,” 1 ৮৪3 
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রাজগাঁ স্রিপুরার সরকারী বাংলা 
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নিদর্শনে প্রয্মোগ 

বঞ্চনা করণ 
বহিঃরাম্ট্র 
বাবদ 
বারিজ 
বারিত 
বারবরদারি 
বাকি গড়া ভূমি ৃ 
বাষিক গ্যাডমিনিষ্ট্রেশন রিপোট 
বিক্রয়সিদ্ধ 

বিপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়াছে 
বিভাগীয় কালেকটর 

বিশুদ্ধ জমাথরচ 
বিহিত 
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বেড়ী 
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ভাটিয়াল ফর্ম 
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রফাযোগ্য 
রাজপ্রতিনিধি পরিষদ 
রাজ্যান্তর করা 
রিটার্ন 
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রীতিমত প্রসিডিং 
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শিকমী 
শুল্ক বিভাগ 
শ্রমপহ কয়েদ 
সঙ্গীয় শাসনতন্ত্র 

রাজগী ভ্ত্রিগুরার সরকারী বাংলা 
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নিদর্শন প্রয়োগ 

সঙ্গীয় লিষ্ট অন্সারে 
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সম্মতিক্রমে 
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রাজগী স্ত্রিপ্রার সরকারী বাংলা 
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বিস্তারিত বিষয়-মুচী 
পরিশিষ্ট-গ 

ৃ প্রথম অধ্যায় 
ক্রমিক 
নঘর রাজত্বকাল সংক্ষিপ্ত বিষয় সময়কাল পৃষ্ঠা্ক 

১। মহারাজ কল্যাণমাণিক্য ব্রন্মোস্তর সনন্দ তোমুলিপি) ১৫৭৩ শক ৩ 
২। মহারাজ কল্যাণমাণিক্য ও 

গোবিন্দমাণিক্য “ফকিরাণ'-লাখেরাজ সনন্দ ১৫৭৮ শক ৩ 
৩। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য »ন্ত্িপুরাসুন্দরী দেবীর পূজক দ্বিজ রত্রনারায়ণকে ১০৭০ শ্রিপরাব্দ 

ব্রন্ষমোত্তর সনন্দ ৪ 
৪। এ “আয়মা” সনন্দ ১০৬৯ স্ররিং ৪ 
৫ে। এঁ “আয়মা' সনন্দ ১০৭৭ ন্ত্রিং ৫ 
৬। এঁ ব্রদ্মোত্তর তামপট্র ১০৮২ ন্ত্রিং ৫ 

৪৭1 এর ব্রন্মোত্তর তামুপন্ট ১০৮৩ স্ত্রিং ৬ 
৮। মহারাজ রত্রমাণিক্য হেয়) চাকলা জমিদারী এলাকায় মন্ষ্য বিক্রয় 

(আত্মবিক্রয়) সম্পকিত দলিল ১৬১৭ শক ৬ 
৯। মহারাজ ধর্মমান্ক্য হেয়) “মজুমদারী” সনন্দ ১১২৫ ন্ত্রিং ৭ 

১০। মহারাজ জয়মাণিক্য ব্রন্মোতর সনন্দ ১১৫০ ন্রিং ৭ 
১১। মহারাজ ইন্দ্রমাণিক্য তালকদারগণকে স্বস্থ সম্পত্তিতে সহজতর 

শত প্রদান ১১৫৩ ন্রিং ৮ 
১২। মহারাজ কৃষফমাণিক্য বেহারা চাকর পোষণার্থ নিক্ষর ইনাম ১১৭১ ন্্রিং ৮ 
১৩। মুশিদাবাদের নবাব নিযুক্ত চাকলা জমিদারীতে ভ্রিপুরেখ্বর কতৃক নিযুক্ত 

ফৌজদার কর্তক প্রদত্ত ণনিয়োগীকে' মুশিদাবাদের নিযুক্ত ফৌজদার 
কতৃকি প্রদত্ত “কাজীনামা' ১১৭৪ ভ্রিং ৯ 

১৪। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য নিক্ষর স্বত্বে খানেবাড়ী প্রদানের সনন্দ ১১৮০ শ্্রিং ১০ 
১৫। এঁ 'নানকার” সনন্দ ১১৯০ ন্ত্রিং ১০ 
১৬। * মহারাজ রাজধরমাণিক্য হেয়) “ইনাম সনন্দ ১২০৪ ন্ত্রিং ১১ 
১৭। মহারাজ দুর্গামাণিক্য “মজুমদারী' সনন্দ ১২১৯ ভ্ত্রিং ১১ 
১৮। এঁ 'নান্কার” সহ মজুমদারীর আদেশগন্্ ১২২০ ন্রিং ১১ 
১৯। এ জঙ্গলাবাদ বন্দোবস্তের অনুমতি ১২২১ ন্ত্রিং ১২ 
২০। মহারাজ রামগঙ্গামাণিক্য “বৈদ্যাঙ্ক' মিনাহ দলিল ১২৩২ ভ্রিং ১২ 
২১। এঁ “চেরাগী খয়রাতের” সনন্দ ১২৩৬ শ্্রিং ১২ 
২২। মহারাজ কঞ্চকিশোরমাণিক্য বাস্তত্যাগী প্রজাকে গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য 

পরোয়ানা ১২৫৬ শ্রিং' ১২ 
২৩। ঈশানচন্দ্রমাণিক্য “দেবোত্তর' দলিল ১২৬০ ভ্রিং ১৩ 
২৪। এঁ মহারাজ বাীরচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অধিজ্ঠিত 

হওয়া সম্পর্কে মহারাজ ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের 
এতিহাসিক রোবকারী ১২৭২ শ্রিং ১৩ 

দ্বিতীয় অধ্যায় 

১। «মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য দেওয়ান উপাধির -সনন্দ £ রামমাণিক্য রায় ১২৮০ ভ্রিং ২১ 
২ এ রাজাদেশের প্রতিলিপিসমূ্হ সেবক্রেটারীর 

দম্তখতে প্রচার হওয়া সম্পর্কে ১২৯৪ ন্ত্রিং ২১ 
৩। ঞএঁ 'রাজফি' উপন্যাসের উপকরণ সংগ্রহের জন্য 

রবীন্দ্রনাথ লিখিত চিঠির প্রত্যুক্তরে মহারাজ 
বীরচন্দ্রের গন্ধ ১২৯৬ ন্্রিং ২২ 

৫.৩ 



ক্রমিক 
নম্র 

৪। 

€৫ে। 

৬। 

৭। 

ঢ। 

| 
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৭১২১। 
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১৪। 

৫। 

১৬। 

২১৮1 
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২০। 
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*স। 
২৩। 
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*২৫। 

৬ 

২৭। 

খচ। 

*০। 
৩০। 

৩১। 

রাজত্বকাল 

রাজগা স্ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 

সংক্ষিপ্ত বিষয় 

মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য রাজ্যভার অধিগ্রহণ : 

হ/ &/ ৮ 2 2 2 & 2 হি 2 2 2 

ও হহ৮ 2৪৮ হি ৮ 2 

রাজ্যভার গ্রহণের পর শাসন ব্যবস্থাদি সম্পর্কে 
রাজপ্রাসাদ অন্তর্গত সেক্রেটারী অফিসের 
বিলোপ সাধন 
রাজপ্রাসাদান্তগত নিজ তহবিল (01155 70156) 
অফিসের নব কাঁবস্থা 
সংসার বিভাগ হইতে কর্মচারী অপসারণ 
রাজকার্যে ব্যবহারের জন্য রাজ্যের কতৃক 
নির্বাচিত “দেবাকতা মোহর" গ্রহণ 
“বিনন্দিয়া আলং” বা গারদ নিয়োগ 
কর্মচারীর বেতন এক বিভাগ হইতে অন্য 
বিভাগে খারিজ 
নিয়োগ: ক্ষেত্রমোহন বসু 
কর্মচারী অবসর: হরচরণ নন্দী 

রাজসংসার-বাজেটে ব্যয় সঙ্কোচ সম্পকে 
রাজকুমারীগণের মাসহারা নিয়মিতকরণ 
যুবরাজ নিয়োগপত্র: শ্রীলশ্রীমান বীরেন্দ্র 
কিশোর ঠাকুর 
জনৈক দুস্থ ঠাকর পরিবারের জন্য খোরপোষ 
মঞ্জরী 
যুবরাজের শুভবিবাহ উৎসব পরিচালনার 
জন্য কমিটি গঠন 
খাস সেরেস্তার দেওয়ান নিযুক্তি 
মিঃ স্যার্ডিসকে প্রাইভেট সেক্রেটারী পদে 
নিয়োগ 
রাজপরিবারভুক্ঞ ব্যক্তিগণের এবং শ্রীপাটের 
(রাজ্যেশ্বরের কূলগুরু গৃহ) সহিত ধার কর্জ 
প্রভৃতি আদানপ্রদান সম্বন্ধে বিধিনিষেধ 
রাজ পারিবারিক মাসহারা নিধারণ 
উদয়পূরে মহকমা-অফিস খোলা উপলক্ষে 
রাজদরবার হইতে সন্তোষ ও উৎসাহক্তাপক 
পল্র 
“রাজমালা" সম্পাদন কার্ষের জন্য পণ্ডিত 
চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদের নিযুক্তি- প্র 
প্যালেস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট পদে মিঃ মেসনের 
নিযুক্তি 
সংসার বিভাগের কার্য-পরিচালন সম্বন্ধে 
নিয়ম নির্ধারণ 

কর্মচারীর বেতন বৃদ্ধি মিঃ স্যাণ্ডিস) 
লুসাই (মিজো) সম্প্রদায়ভুক্ত আদিবাসী বিশিষ্ট 
সর্দারকে “রাজা” হচদ্দা প্রদান 

যুবরাজ ও উত্তরাধিকারী নিয়োগ সম্বন্ধে 
(যুবরাজ বীরেন্দ্রকিশোর) 

৫২৪ 

সময়কাল 

১৩০৬ ভ্ত্রিং 
১৩০৬ ন্রিং 

১৩০৬ ন্ত্রিং 

১৩০৬ ব্ত্রিং 
১৩০৬ ন্ত্রিং 

১৩০৬ ন্ত্রিং 
১৩০৬ ভ্ত্রিং 

১৩০৬ ন্্রিং 
১৩০৬ ন্ত্রিং 
১৩০৬ শ্রিং 

১৩০৭ শ্রিং 
১৩০৭ স্ত্রিং 

১৩০৮ ন্ত্রিং 

১৩০৯ ত্রিং 

১৩০৯ ভ্ত্রিং 
১৩১০ ন্রিং 

চি 

১৩১১ ন্ত্রিং 

১৩১১ ভ্ত্রিং 
১৩১১ শ্রিং 

১৩১১ শ্ত্রিং 

১৩১১ ন্ত্রিং 

১৩১৩ ন্ত্রিং 

১৩১৩ স্ত্রিং 

১৩১৩ শ্র্রিং 

১৩১৩ ন্লিং 
১৩১৪ ন্রিং 
১৩১৪ ন্ত্রিং 

১৩১৪ শ্র্রিং 

পৃষ্ঠা 

২৪ 
২৪ 

২৫ 

শ৫ 
৮১৬৬, 

৬ 
২৭ 

২ধ 
২৮ 

: ২৮ 
২৯ 
২৯ 

৩০ 

৩০ 

৩১ 

৩২ 

৩৭ 

৩৩ 

৩৩ 

৩৪ 

৩৪ 

৩৫ 

৩৫ 

৩৩ 

৩৬ 

৩৬ 

৩৭ 

৩৭ 



ক্রমিক 
নম্বর রাজত্বকাল 

[বিভারিত বিষয়-সু্ী 

সংক্ষিপ্ত বিষয় 

৩২। মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য দেবতার সম্পত্তি সংরক্ষণ ও দেবসেবা ইত্যাদির 

৩৩। 

৩৪। 

৩৫। হ/ 2৮ এ 

৮ ৩৬। 

৩৭। মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর- 
মাণিক্য 

৩৮। 
৩৯। 

8০ 

৪১। 

৪২। 
৪8৩। 
88 

৪8৫। 

৪৬। 

8৭। 

8৮। 

৪৯। 

৫০। 

৫০)। 

৫২।]| 

৫৩।] 
৫681 মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর- 

মাণিক্য 

ভে ৮ 2৪৮ 2৮৪৮৪ ৪ 2 ৪৪৮৪৮ ৪ ঞি 

৫৫। এ 

৫৬। এঁ 

৫৭। এ 

ব্যবস্থা 
শ্রীরন্দাবনস্থ সরকারী কঞ্জের কার্য পরিচালনা 
উদগ্নপুরে প্রাপ্ত মৃতি প্রেরণ সম্পকে 

রাজপ্রাসাদান্তর্গত খাস সেরেস্তা ও প্রাইভেট 
সেক্রেটারী অফিস পৃথকীকরণ 
খাস সেরেস্তার পুনঃপ্রবর্তন 

রাজ্যভার অধিগ্রহণ : 

রাজ্যাভিষেকের ব্যয় বরাদ্দ সম্পর্কে ব্যবস্থা 
যুব-রাজপদে মহারাজকুমার বীরবিক্রমকিশোর 
দেববর্মণের নিয়োগ 

রাজকর্মচারীকে লকব ডেপাধি) প্রদান 
জয়েন্ট প্রাইভেট সেব্রেটারীরাপে মিঃ উই- 
লিগ্নমস্-এর নিয়োগ 
রাজদরবারে আমন্ত্রণপন্জ, 
রাজপ্রাসাদের অফিসসমূহে পরিবতন 
সংসার বিভাগের কার্য পরিচালনার সংশোধিত 
নিয়ম 
বিজয়া দশমী দরবার উপলক্ষে উপাধি প্রদানের 
ঘোষণা 
চিফ সেক্রেটারীপদে নিয়োগ : দেওয়ান বিজয়- 
কমার সেন 

চিফ্ সেক্রেটারীর ক্ষমতা নির্দেশ 
রাজকুমারীর বিবাহ ব্যয়ের জন্য বন্ধান 
রাজকুমারীর বিবাহ উপলক্ষে ভ্সম্প্তি 
যৌতুক প্রদান 
পেন্সন ও খোরপোষ প্রদান 
প্যালেস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নিয়োগ : মিঃ ফ্রিজ্- 
ক্যাপ্ 
রাজপ্রাসাদস্থ অফিসাদির কার্য বন্টন] 
রাজপ্রাসাদে বসম্তোৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রণপন্তর 

রাজ্যভার অধিগ্রহণ : 

মহারাজ বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্য বাহাদুরের 
অভিষেক উৎসব উপলক্ষে কার্যনির্বাহক 
সভাগঠন, বরাদ্দ মঞ্জর, আমন্ত্রণ ও আমন্ত্রিত- 
বর্গের সিধা ইত্যাদি 

ব্রিটিশ শ্রিপুরা--কুমিজ্লা সহরে “আঞ্জমান-ই- 
ইসলামিয়া” প্রতিষ্ঠানের সভ্যমণ্ডলী কর্তক 
প্রদত্ত অভিনন্দনের প্রত্যু্তরে বীরবিক্রমকিশোর- 
মাণিক্যের অভিভাষণ 

রাজপ্রাসাদে সান্ধ্য সম্মেলনের নিমন্ত্রণপন্র 

৫২৫ 

সমম্নকাল 

১৩১৪ ভ্ত্রিং 
১৩১৪ ন্ত্রিং 
১৩১৪ ভ্্রিং 

১৩১৫ স্তরিং 
১৩১৮ ন্রিং 

১৩১৮ ব্্রিং 
১৩১৯ ন্রিং 

১৩১৯ ভ্রিং 

১৩২০ শ্রিং 

১৩২২ ন্ত্রিং 

১৩২৩ ভ্ররিং 
১৩২৫ ন্ত্রিং 

১৩২৫ ভ্রিং 

১৩২৫ ন্ত্রিং 

১৩২৭ শ্রিং 

১৩২৭ ভ্রিং 
১৩২৯ ন্ররিং 

১৩২৯ স্্রিং 
১৩৩০০ স্ত্রিং 

১৩৩০ ন্ত্রিং 
১৩৩২ ন্ত্রিং 

১৩৩২ ভ্্রিং 

১৩৩৩ ন্ত্রিং 

১৩৩৭ ভ্ত্রিং 

১৩৩৮ ভ্রিং] 
১৩৩৯ ন্ত্রিং। 
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৩৮ 

৩৮ 

৩৯ 

৩৯ 

৪০ 
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৪8৩ 

৪৩ 

8৪ 

8৫ 

8৫ 

৪৬ 

৪৭ 

৪8৮ 

৪৮ 

৪৮ 

৪৯ 

৪৯ 
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রাজত্বকাল 

৫৮। মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর- 

2 2 2 £৮ 

হৈ৮ 

হ/ 2 

2 2৮ হি ৮ ৫2৮ 

রাজগী ভ্্িপুরার সরকারী বাংলা 

সংক্ষিপ্ত বিষয় 

রাজধানীতে প্রধান কর্মচারী সম্মেলন (00010- 
1961106) 

রাসলীলা উৎসব উপলক্ষে ধ্বজনগর দেবোত্তর 
সম্পতির টাকা বন্টন উপলক্ষে 
রাজ্যের জাতীয় পতাকা গ্রহণ সম্বন্ধে রাজকায় 
অনুজা 
মহারাজক্মার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্্মার মৃত্যুতে 
শোক প্রকাশ 
কলিকাতা টাউন হল প্রাণে রবীন্দ্র জয়স্তী 
শিল্প-প্রদর্শনী ও মেলার উদ্বোধন উপলক্ষে 
বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্যের অভিভাষণ 
মহারাণী মনোমঞ্জরী দেবীর মৃত্যু উপলক্ষে 
শোকজাপন 
রাজদরবারে ব্যবহার্য পোষাক সম্বন্ধে 
রাজপরিবার ও ঠাকুর সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ 
উপনয়ন, মৃত্যু ইত্যাদি উপলক্ষে আচরিত 
প্রথার নিয়মার্দি ধার্য করা সম্বন্ধে কমিটি 
গঠন 

প্রতিবর্ষে অনুভ্ঠিত কতিপয় রাজদরবারের 
কর্মবিধি নির্দেশ 
কর্মকূশলতা ও কতব্যপরায়নণতার স্বীকৃতিতে 
কর্মবীর, কর্মদক্ষ, কর্মনি্ড এবং পারিতোষিক 
উপাধি ও পদক প্রবতন 
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হিত নিযুক্তি 

কমিল্লা সহরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের 
দ্বাবিংশ অধিবেশন উদ্বোধন উপলক্ষে মহারাজ 
বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের ভাষণ 
পার্বত্য প্রজাগণের মধ্যে বিভিন্ন ব্যবসায় 
কার্যে প্ররত্ত হইবার জন্য উৎসাহ প্রদান 
এবং প্রতিকূল সামাজিক শাসন-নিরোধক 
আদেশ 
যুবরাজী টীকা উৎসব উপলক্ষে রাজ্য ও 
জমিদারী মধ্যে ছয় লক্ষ টাকা বকেয়া খাজনা 
মকুব এবং মুসলমান প্রজাগণের দেয় 
“কাজিয়ানা* ফিস আদায় প্রথা রহিত করা 
সম্বন্ধে আদেশ 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষাকল্পে 'প্রীতিবর্ধায়ক” 
সমিতি গঠন 
“হালাম” সম্প্রদায়ভুক্ত প্রজাগণের “সিংহ পদবী 
গ্রহণ সম্বন্ধে 

“নোয়াতিয়া” সম্প্রদায়ভূক্ত উন্নতিশীল ব্যক্তি- 
গণকে ল্লিপূর ক্ষত্রিয় সমাজে গ্রহণ সম্পর্কে 

চতুর্থ অধ্যায় 
রাজ্য প্রশাসন সম্পকিত বিভাগাদি 0968911- 
1)917(3) বিন্যাস এবং কার্য পরিচালনার নিয়মাদি 
উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীবর্গের কার্যবিন্যাস 
রাজ্য ও জমিদারীর প্রশাসন কার্য স্পরি- 
চালনার জন্য কার্য-নিব।হক-সভা গঠন 
রাজমন্ত্রীপদে রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুরকে 
নিয়োগ এবং তাঁহার ক্ষমতা (ারনামা) 
নির্দেশ 
মন্ত্রী অফিসের দস্তর সমূহের কার্ধভার বন্টন 
প্রশাসনিক বিভাগাদি ও কার্যভার বন্টন 
রাজমন্ত্রী পদে রমণীমোহন চট্োপাধ্যায়ের 
নিয়োগ 
রাজমন্ত্রীরাপে রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুরের 
পুননিয়োগ 
চীফ অফিসার নিয়োগ : অন্নদাচরণ গুপ্ত 
সরকারী কাজকর্ম বাংলাতে সম্পন্ন হওয়া 
"সম্পর্কে মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য কতৃক 
রাজমন্ত্রী অমদাচরণ গুপ্তকে লিখিত পন্র 

মহারাজ বীরেদকিশোর সাণিকণ অমাত্য-সভার পমগঠন 

৫২৯ 

সময়কাল পৃষ্ঠাঙ্ক 

১৩৩৯ রিং 

১৩৪১ ন্ত্রিং 

১৩৪৮ ভ্ত্রিং 

১৩৪৯ ভ্্রিং 

১৩৫০ ভ্ত্রিং 

১৩৫১ ভ্রিং 

১৩৫৬ ভ্রিং 

১৩৫৬ ভ্রিং 
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১৩০৬ ত্ত্রিং 

১৩০৮ ভ্রিং 

১৩১১ ভ্্রিং 
১৩১৩ ত্ত্রিং 
১৩১৪ ন্্রিং 

১৩১৫ ন্ত্রিং 

১৩১৬ ত্ত্রিং 
১৩১৮ ন্ত্রিং 

১৩১৮ ন্ত্রিং 
১৩১৯ ন্ত্রিং 

৯০৬ 

১০৬ 

১০৭ 

২১০৯) 

৭১০৯ 
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২৩ 
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মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর- 
মাণিক্য 

রাজত্বকাল 

১২। মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্য চিফ অফিসার পরিবর্তন 
এঁ 

হি ৮ ৫ হ/ 

হিঃ &/ 2৮ 2৮ 

হঠ৮ ৮ হি ৮ এ 2৮ ৮ & 2 2৮ এ ৮ 

রাজগীর শ্ত্রিপুরার সরকারী বাংলা 

সংক্ষিপ্ত বিষয় 

রাজমন্ত্রী নিয়োগ: মহারাজকুমার নবদ্বীপ 
চন্দ্র দেববর্মা 
রাজমন্ত্রীর বেতন তেন্ধা) নিধারণ 
রাজমন্ত্রী পদে নিয়োগ: মহারাজকমার 
রাজমন্ত্রী নিয়োগ: মহারাজকমার 
ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মণ 
রাজ্যশাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ 
চিফ দেওয়ান নিয়োগ; বাবু প্রসন্নকমার 
দাসগুপ্ত 
অমাত্য-সভার স্থলে ষ্টেট কাউন্সিল গঠন 
ত্রিপুরা রাজ্যের রাজভাষারাপে বাঙলা ভাষা 
প্রয়োগ সম্বন্ধে ১৩২৭ ন্রিং ১৫ই শ্রাবণ 
তারিখের ১১ নং সারক্লার 
ত্রিপুরা রাজ্যের রাজভাষা সম্বন্ধে ১৩২৪ ন্রিং 
১৭ই বৈশাখ তারিখের ৩ নং সারকলার 
স্টেট কাউন্সিলের একজিকিউটিভ শাখা গঠন 
চিফ দেওয়ান স্থলে মন্ত্রীপদের পুনঃ প্রবর্তন 
রাজমন্ত্রীর ক্ষমতা নির্দেশ 

“কাউন্সিল অব্ এডমিনিষ্ট্রেশন গঠন সম্বন্ধে 
ঘোষণা 
রাজমন্ত্রীর ক্ষমতাদি সম্বন্ধে কারনামা 
মন্ত্রণাসভা (/৯৫৬15015 0০9017011) গঠন 

মন্ত্রণাসভার প্রতি অপিত ক্ষমতা 
মন্ত্রীপরিষদ (%6০861$5 097011) গঠন 
শাসন বিভাগের দেওয়ানের ক্ষমতা নিরেশ। 
(কারনামা) 
প্রধান কর্মচারীগণের প্রতিজাপন্র (০2111) 
এর খসড়া সম্বন্ধে বিবেচনা 
পেন্সন : দেওয়ান বিজয় কুমার সেন বাহাদুর 
রাজ্য প্রশাসনের প্রচলিত পদ্ধতির সংস্কার 
সম্বন্ধে বিবেচনার জন্য কমিটি গঠন 
ফাইনান্স মন্ত্রী নিয়োগঃং যতীন্দ্রমোহন 
চট্টোপাধ্যায় 
প্রিপুরা রাজ্যে শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে রাজকীয় 
ঘোষণা 
নববর্ষে ঘোষিত শাসন-সংস্কারের অনুস্তিতে 
মন্ত্রীপরিষদ গঠন 

প্রধান-মন্ত্রীর প্রতি অপিত বিভাগ ও ক্ষামতা 
নির্দেশ 
রাজ্যের শিক্ষিত বেকার সমস্যা বিষয়ে 
জাতিধর্মনিবিশেষে রাজ্যের মাতব্বর প্রজাগণকে 
লইয়া রাজধানীতে সভা আহ্বান বিষয়ে 
বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকগণ, সেক্রেটারী 
ও আগার সেক্রেটারীগণের ক্ষমতা নির্দেশ 

৫৩০ 

সময়কাল 

১৩১৯ শ্রিং 

১৩১৯ শ্রিং 
১৩১৯ ন্ত্রিং 

১৩২৩ ন্ত্রিং 
১৩২৫ ত্রিং 

১৩২৫ ন্ত্রিং 
১৩২৫ ভ্ত্রিং 

১৩২৭ ভ্রিং 

১৩২৭ ন্ররিং 
১৩২৮ ভ্রিং 
১৩৩০০ ভ্্রিং 
১৩৩০০ ভ্ত্রিং 

১৩৩৩ ভ্রিং 
১৩৩৭ ভ্রিং 
১৩৩৭ ভ্ত্রিং 
১৩৩৭ ভ্রিং 
১৩৩৯ ভ্র্রিং 

১৩৩৯ ভ্রিং 

১৩৩৯ ভ্রিং 
১৩৪২ ভ্রিং 

১৩৪৮ ন্ত্রিং 

১৩৪৮ ব্রিং 

১৩৪৯ ব্ল্রিং 

১৩৪৯ ন্রিং 

১৩৪৯ শ্ত্রিং 
১৩৪৯ ন্ত্রিং 

১৩৪৯ ন্ত্রিং 

১৩৪৯ স্ত্রিং 
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রাজত্বকাল 

মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর- 
মাণিক্য 

৪১। 
৪২।] 
৪৩। 

8৪1] 

"2৮ 2 ৮ এ এ ৪৫।] 

'৪৬।] কাউন্সিল অব্ রিজেন্সী 

৪৭। এ 

8৮।.। মহারাণী রিজেন্ট 

ভারতীয় ডোমিনিয়নের পক্ষে 
প্রথম চিফ কমিশনার 

৪৯। 

১। মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য 
২, 

৩। 

৪। 

৫1 

৬। 

৭। 

হ৮ £৮হ/৮ হও 2 & 1 

৯। এ 

১০। শত 

বিস্তারিত বিষয়-সৃচী 

সংক্ষিপ্ত বিষয় 

বহিরাগত শ্রনার্থীগণের মধ্যে রাজ্যে স্থায়ী- 
ভাবে বসবাসে ইচ্ছুক ব্যকিগণকে সুযোগ 
প্রদানের জন্য কমিটি গঠন 
রাজসভা বা প্রিভিকাউন্সিল গঠন 
প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ : রাণা বোধজং বাহাদুর 
রাজ্যেশ্বরের জি. বি. ই. উপাধি লাভে আনন্দ 
প্রকাশ 
রাজা রাণা বোধজং বাহাদুরের 
তৎস্থলে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ 
প্রধানমন্ত্রী মহারাজকৃমার ব্রজেন্দ্রকিশোর 
দেববর্মণের ক্ষমতা নির্দেশ কোরন।মা) 
মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের 
পরলোক গমন সম্পর্কে ঘোষণাপগন্ 
কাউন্সিল অব রিজেল্সী কতৃক রাজ্য ও 
জমিদারীর শাসনভার গ্রহণ সম্বন্ধে ঘোষণা 
বহিঃরাম্ট্র বিভাগের ও ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর পদ 
রহিত করণ 
ভারতীয় ডোমিনিয়নের সহিত ভ্রিপুরা রাজ্যের 
একত্রীকরণ উপলক্ষে চিফ কমিশনার 
মহোদয়ের অভিভাষণ 

মৃত্যুতে 

পঞ্চম অধ্যায় 

সরকারী কর্মচারীগণের বিদায়ের নিয়মাবলী 
পূর্বাদি উপলক্ষে অফিস-আদালত ইত্যাদি 
বন্ধের নিয়ম 
অফিসাদির দপ্তর-সরঞ্জামী ও রোশনাই 
খরচের নিয়ম 
সদর কাছারী মেস্ত্রী আফিস) প্রতি রবিবার 
বন্ধ রাখা সম্পকে 
রাজকর্মচারীগণের উপযুক্ত 
পরিচ্ছদ ব্যবহার সম্পর্কে 
জঙ্গলাবাদি বন্দোবস্ত সম্বন্ধে নিয়মাদি 
কোনও প্রার্থার পক্ষে অন্য দ্বারা প্রার্থনা 
দাখিল সম্বন্ধে নিয়ম 

রাজকর্মচারীগণের এক দিবসের জন্য 
অনুপস্থিত থাকিতে হইলেও প্্রার্থনা-পন্র 
দাখিলের বিষয় 
মহারাজ বীরচন্দ্রের জল্মবার অর্থাৎ প্রতি 
বুধবারে সরকারী অফিস ও বিদ্যালয়াদি 
বন্ধ থাকার সমন্ধে 
পাবত্য প্রজাগণের মধ্যে হালচাষের প্রথা 
প্রবতন সম্বন্ধে বিধান 

৫৩১ 

পরিচিহন ও 

সময়কাল 

১৩৫০ ভ্ত্রিং 
১৩৫১ ্ত্রিং 
১৩৫১ ভ্রিং 

১৩৫৫ ভ্রিং 

১৩৫৬ ন্ত্রিং 

১৩৫৬ ভ্ত্রিং 

১৩৫৭ ল্রিং 

১৩৫৭ ন্ত্রিং 

১৩৫৭ শ্রিং 

১৩৫৯ ন্রিং 

১২৮৩ ভ্রিং 

১২৮৩ ন্ত্রিং 

১২৮৬ স্ব 

১২৮৭ ভ্রিং 

১২৯১ ভ্রিং 
১২৯৩ ন্র্রিং 

১২৯৬ ন্ত্রিং 

১২৯৬ ন্ত্রিং 

১২৯৬ ন্্রিং 

১২৯৮ ন্ত্রিং 

পা 

১৬৪ 

১৬৪ 

১৬৬ 

১৬৭ 

১৬৭ 

১৬৮ 

১৬৯ 

১৭০ 

১৭০ 

২১৭০) 

৭৭৫ 

১৭৬ 

৭১৭৮ 

৭১৭৯ 

১৮০ 

২৮০ 

৮৯২ 

১৮৩ 

১৮৩ 

১৮৪ 
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রাজত্বকাল 

মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য 

এঁ 
মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্/ 

হ/ 2৮ &৮ এ 

/ ৮ 8৮ 2৮5৮ হি ৮ 

কে 

৪/ ৫ 

রাজগী শ্রিপরার সরকারী বাংলা 

সংক্ষিপ্ত বিষয় 

অফিসসমূহের নথির রেজিষ্টারী বই রক্ষা 
সম্পর্কে 
দৈনিক ভান্তা সম্পর্কে 
জঙ্গলাবাদ, চাষাবাদ প্রবত'ন সম্বন্ধে উৎসাহ- 
দান ও ব্যবস্থাদি 
খনিজ পদার্থ সম্পকে 
চাকমা জাতীয় জিরাতিয়া প্রজাগণ সম্পর্কে 
পার্বত্য প্রজাদিগের ঘরচুক্তি খাজনা আদায় 
সম্পর্কে 
ঠাক্র খধনঞ্জয় দেববর্মা করুক ১৩০৬ 
ত্রিপূরাব্দের ১৮৯৭ খীঃ) ভ্রিপুরার মহাকরণের 
কতিপয় সেরেস্তা (হিসাব, বিচার, পৃত 
ইত্যাদি, পরিদর্শন সম্বন্ধীয় প্রদত্ত রিপোর্ট 
রাজপরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণের দখলীয় মিনাহ 
তাল্ক খাসদখলে আনা সম্পর্কে 
ঠাকুর বংশীয় সরকারী কর্মচারীগণের নিয়োগ 
ইত্যাদি সম্পর্কে 
প্রশাসনিক কাজকর্মের রিপোর্ট তলব 
কানুনগো পদে অস্থায়ী নিয়োগপন্ত্র, তৎপদে 
বহাল ও পদোন্নতি সম্বন্ধে একটি নথি 
দেওয়ানপদে নিযুক্তি : শরচ্চন্দ্র বসু 
নিয়োগপত্র : সাব ডেপুটি কালেক্টর 
উদ্যপূর বিভাগীয় আফিস খোলার পর রাজ- 
মন্ত্রী কতক বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কাধ্যকারক 
শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্তকে লিখিত ডেমি অফিসিয়েল 
পন্ 
মন্ত্রী-অফিস ও তৎসংসৃষ্ট রেভিনিউ অফিস 
সমৃহের বন্ধের লিষ্ট 
ভিন্ন রাজ্যবাসী চাকমা প্রভৃতি পার্বত্য প্রজা- 
দিগের ত্রিপুরা রাজ্যে সাময়িকভাবে জুম 
চাষের প্রথা নিষিদ্ধকরণ 
রাজ্যের তিন বৎসরের সন্ভাবিত আয়ের সঙ্গে 
প্রকত আয়ের তুলনামূলক হেডওয়ারী 
পর্যালোচনা 
কায্যরত অবস্থায় মৃত্যুর ক্ষেত্রে অথবা অবসর 
গ্রহণের পর সরকারী কর্মচারীর উত্তরা- 
ধিকারীকে চাকুরীর অগ্রাধিকার দেওয়ার 
বিষয়ে 
রাজ্যের সমীপে প্রার্থনাদি দাখিলের নিয়ম 
সরকারী কর্মচারীগণের বিশেষ দাতব্য বা 
সাহায্য (0159:501017819 8181)0) অথবা 

হাওলাত পাওয়ার নিয়ম 

রাজকার্যে নিয়োগ (ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টর) 
পার্বত্য প্রজাগণের ঘরচুক্তি কর আদায় 
সম্বন্ধে কতিপয় নিয়মাবলী 

৫৩২ 

সময়কাল 

১৩০১ ব্রিং 
১৩০২ ভরি 

১৩০২ শ্ত্রিং 
১৩০২ শ্ত্রিং 
১৩০৪ ন্রিং 

১৩০৪ শ্ত্রিং 

১৩০৬ ন্্রিং 

১৩০৭ শ্রিং 

১৩০৭ ন্রিং 
১৩০৭ শ্রিং 

১৩০৮ শ্্রিং 

১৩১১ ন্্রিং 
১৩১১ শ্রিং 

১৩১১ ন্ত্রিং 

১৩১৩ স্ত্রিং 

১৩১৩ ন্ত্রিং 

১৩১৩ ন্ত্রিং 

১৩১৫ শ্রিং 
১৩১৫ ন্্রিং 

১৩১৫ শ্রিং 

১৩২০ স্ত্রিং 

১৩২০ ন্ত্রিং 

১৮৬ 

৮৭ 

৭৮৭ 

৭১৯১০ 

ৎ১৯১২১ 

২৯৭২ 

২৯২ 

২২০১ 

২০১ 

২০২ 

২০৩ 

২০৩ 

২০৪ 

২০৪ 

২০৫ 

২০৬ 

২০৩ 

২০৯ 

২২০৯ 

২২১০ 

২২২১০ 

২২৯১ 
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৪৬1 

৪৭। 

৪8৮। 

| 

ম্খ। 

৩। 

রাজত্বকাল 

বিস্তারিত বিষয়-সুচী 

সংক্ষিপ্ত বিষয় 

মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য জরিপ বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় নিয়মাদি 
এ 

মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর- 
মাণিক্য 

2৮ হি হি ৮ ছি 

কাউন্সিল অব্ রিজেন্সী 

রিজেন্ট মহারাণী শ্রীশ্রীমতী 
বাঞ্চনপ্রভ মহাদেকী 

মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য 

ত্রিপুরা স্টেট সিভিল-সাভিস 

পর্বতবাসী কতিপয় সম্প্রদায়ভুত্ত আদিবাসী- 
গণের জন্য সংরক্ষিত এলাকার ঘোষণা 
পার্বত্য প্রজাগণের জন্য সংরক্ষিত রিজার্ভ 
এলাকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা 
পার্বত্য প্রজাগণের রিজার্ভ এলাকায় নাজাই 
ইত্যাদি বিষয় 
“অম্পি' নামক স্থানের নাম পরিবতন 
স্থানের নাম পরিবতন নেতন বাজার) 
সরকারী কর্মচারীগণের মধ্যে “গেজেটেড 
অফিসার” নিরধারণ 

ডম্বর নিঝরের উজান এলাকায় পাবত্য 
প্রজাগণের ঘরচুক্তি বৃদ্ধি 
সময়ের পরিবতনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 

রাজা শাসন সম্পর্কে (বিশেষ জ্ঞান ও অভিজতা- 
লাভের জন্য কতিপয় রাজকর্মচারীকে রাজ্যান্তরে 
নানা স্থানে প্রেরণ সম্বন্ধে 

রাজ্যের সবন্ত্র বেঙ্গল টাইম প্রবতন সম্বন্ধে 
পার্বত্য প্রজাগণের বসবাস ও চাষ আবাদের 
ব্যবস্থার জন্য কতিপয় এলাকা রিজার্ভকরণ £ 
পার্বত্য প্রজাগণের জন্য সংরক্ষিত রিজাভ 
এলাকার সীমানা সংশোধন 
ভ্রিপুরা রাজ্যে ভারতীয় স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম 
প্রবতন সম্বন্ধে 
আগরতলা সহরের এলাকা মধ্যে তসখিচি 
তালুক বন্দোবস্ত সম্পকিত একটি পাট্টার 
প্রতিলিপি 

ষষ্ঠ অধ্যায় 

একস্ট্রাডিশন (8,(1810101) আইনের ব্যবহার 
সম্পকে 

মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য আফগানিস্তানের অধিবাসীগণকে সরকারী 

এ 
দৃষ্টির অধীনে রাখা সম্বন্ধে 
রাজমন্ত্রীর সহিত রাজ্যের সামস্ত-রাজগণের 
সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে নিয়মাবলী 

৪1 মহারাজ বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্য বিপ্লবাত্মক কার্য ও রাজদ্রোহ সন্দেহে 

ঠে। এ 
আবদ্ধকরণ 

রাজনৈতিক কারণে আটক ব্যজিকে রাজ্যান্তরিত 
করিবার সম্বন্ধে 

৫৩৩ 

সময়কাল পৃষ্ঠাক্ক 

১৩২৩ ন্রিং ৩১২ 
১৩২৬ হ্ত্রিং ২১৩ 

১৩৪১ ন্ত্রিং ২১৪ 

১৩৪১ ভ্ত্রিং ২১৫ 

১৩৪১ ন্ত্রিং ২১৬ 
১৩৪৪ ভ্রিং ২১৬ 
১৩৪৪ ন্ত্রিং ২১৭ 

১৩৪৫ ন্ত্রিং ২১৭ 

১৩৪৭ ন্রিং ২১৮ 

১৩৪৮ শ্রিং ২১৯ 

১৩৪৯ রিং ২২০ 

১৩৫১ শ্ত্রিং ২২০ 

১৩৫৩ ন্ত্রিং ২২১ 

১৩৫৩ ন্ত্রিং ২২৩ 

১৩৫৭ ন্ত্রিং ২২৪ 

১৩৫৯ শ্রি€ ২২৫ 

১৩১৪ ন্রিং ২২৩ 

১৩২৯ ভ্রিং ২২৩ 

১৩২৯ ন্রিং ২৩৪ 

১৩৪৩ ভ্রিং ২৩৬ 

১৩৪৪ ্ত্রিং ২৩৭ 



ক্রমিক 
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রাজত্বকাল 

মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর- 
মাণিক্/ 

এঁ 

এ 

কাউন্সিল অফ রিজেন্সী 

রিজেন্ট মহারাণী 

রাজগী শ্রিপূরার সরকারী বাংলা 

সংক্ষিপ্ত বিষয় 

রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ইচ্ছুক, ভিন্ন- 
রাজ্যবাসীগণের সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ 
দ্বিতীয় মহাযৃদ্ধের সময় রাজনৈতিক কার্য- 
কলাপ দমনের উদ্দেশ্যে অডিন্যান্স প্রবর্তন 
বিশ্বব্যাপী মহাসমরের ফলে উদ্ভূত, এরাজ্যের 
সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থিতি- 
এ রক্ষার উপায় নির্ধারণ সম্বন্ধে কমিটি 
গা 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরলোক গমনে 
শোক প্রকাশ 

খয়ড়াগড় রাজ্যের অধিপতিকে সম্মানস্চক 
মিলিটারী উপাধি প্রদান 
রাজনৈতিক উত্তেজনার নিবারণকল্পে বিনা- 
নৃুমতিতে সভাসমিতি শোভাযাত্রা নিষিদ্ধকরণ 
ত্রিপুরা রাজ্য ও পাকিস্তানের সীমান্তে আমদানী 
ও রপ্তানী শুল্ক-ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্বন্ধে 
পাকিস্তানের নোট ও মুদ্রা রাজ্যমধ্যে প্রচলন 
নিষিদ্ধকরণ বিষয়ে ব্যবস্থাদি 

১৪। রিজেন্ট মহারাণী কাঞ্চনপ্রভাদেবী ত্রিপুরা রাজ্যের শাসনভার ভারত সরকার 

১৫। 

২৬। 

ৎ)১। 

স্। 
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কর্তৃক অধিগ্রহণ উপলক্ষে আয়োজিত 
অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ পন্র 
ভারত সরকার কতক শ্রিপূুরা রাজ্যের শাসন-. 
ভার অধিগ্রহণ উপলক্ষে আয়োজিত অনৃষ্ঠানে 
সর্বসাধারণের যোগদানের বিজপ্তি 

চিফ কমিশনার কত.ক ভারত ডোমিনিয়নের 
পক্ষে ভ্রিপুরা রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ সম্বন্ধে 
বাংলায় প্রচারিত বিজপ্তি 

সপ্তম অধ্যায় 

সদর বকৃসীদ্বধারা মাসিক বিল প্রস্তত ও 
পরীক্ষাদির নিয়ম পরিবতন 
বেতনের বিল মঞ্জরীর পূর্বে হাওলাত স্বরাপ 
বেতন গ্রহণের প্রথা নিষিদ্ধকরণ 
যে মাস যত দিনে গত হয় কর্মচারীগণের 
বেতনের বিল সেই হিসাবে প্রস্ততিকরণ সম্পকে 
বাজেটভুক্ত আনুমানিক আয়-বরাদ্দের সম্বন্ধে 
ব্িমাসিক রিপোট' প্রদান সম্পর্কে 
হাওলাতী রোকড় রাখা সম্বন্ধে 
রাজ্যের ও জমিদারীর আয়-ব্যয়ের বাজেট 
প্রস্তত সম্পকে 

ট্রেজারীতে ইরসালের চালানে “পয়সাপূরণ*” 
ভগ্নাংশ লিপিকরণ সম্বন্ধে 

৫৩৪ 

সমগ্নকাল 

১৩৪৮ শ্রিং 

১৩৪৯ রিং 

১৩৪৯ ন্ত্িং 

১৩৫১ শ্র্িং 

১৩৫২ ন্ত্রিং 

১৩৫৬ ন্ত্রিং 

১৩৫৭ ন্ত্রিং 

১৩৫৮ ন্ত্রিং 

১৩৫৯ শ্্রিং 

১৩৫৯ ভ্রিং' 

১৩৫৯ ভ্রিং 
(১৯৪৯ ইং) 

১২৮৯ ন্ত্রিং 

১২৯৭ ব্রি 

১২৯৮ ন্ত্রিং 

১৩০১ ভ্ত্রিং 
১৩০১ ন্ত্রিং 

১৩০২ শ্ত্রিং 

১৩০২ শ্ত্রিং 

২৩৭ 

২৩৮ 

২৪ 

২৪৩ 

* ২৪৪ 

২৪৪ 

২৪৭ 

২৪৭. 

২৪৮ 

তি 

; ২৪৮ 
২৪৯ 

২৪৯ 

২৫০ 
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বিস্তারিত বিষয়্-সচী 

সংক্ষিপ্ত বিষয় 

মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য বাজেট বন্ধানী ব্যয় সম্পর্কে বর্ষে বর্ষে প্রচারিত 

এ 

নোট ইত্যাদি দ্বারা ব্যয় নিয়মিত করিবার 
চেষ্টা সম্পরকে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা 
বেতন বিলের মন্তব্য কলমে কর্মচারীর 
বিদায়ের স্বত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে পরিক্ষার মন্তব্য 
থাকা সম্বন্ধে 

মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্য রাজ্য সরকারের দেনা পরিশোধের ব্যবস্থাদি 

এঁ 
এ 

মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর- 
মাণিক্য 

2 2 2 ৮ ৮ হি 

সম্বন্ধে সাময়িক সভা গঠন 
কম্পিম মুদ্রা সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী 
রাজ্য ও জমিদারীর হিসাব পরীক্ষার জন্য 
অডিটার নিয়োগ 

রাজ্যের ব্যয় সঙ্কোচ সম্পর্কে নির্দেশ 
সদর ট্রেজারীতে ব্যাঙ্কিং বিভাগ প্রবর্তন 
ত্রিপুরা স্টেট ব্যাঙ্ক স্থাপন সম্বন্ধে বিজপ্তি 
রাজ্যের ব্যয় সঙ্কোচ সম্পর্কে ব্যবস্থা 
সরকারী কর্মচারীগণের জন্য জেনারেল 
প্রভিডেন্ট ফাণ্ড প্রবত'ন 
ত্রিপুরা রাজ্যের ১৩৫১ শ্রিং সনের জন্য সস্ভাবিত 
আয় ও ব্যয়ের বাজেটের সারাংশ 
আয়-ব্যয়ের পরিমাণ পর্যবেক্ষণ সম্পকিত 
নিয়মাবলী 
বাজেট প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণ সম্পকিত নিয়মাবলী 

রিজেন্ট মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা রাজ্যের ব্যয় সঙ্কোচন সম্বন্ধে ব্যবস্থাদি 
দেবী 

এঁ 
এঁ 

মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য 

8৮ 2 22৮ এ 

মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য 

2. 

রাজ্যশাসন ব্যয়ের মিতব্যয়িতা উপলক্ষে 
রাজ্যের বাজেট প্রস্তত সম্বন্ধে নির্দেশ 

অঞম অধ্যায় 

তিল কার্পাসের মাশুল গ্রহণ সম্পর্কে 
তৈল, ঘৃত, দুষ্ধ ইত্যাদি কুত্রিমতার জন্য 
শাস্তিবিধান সম্পর্কে 
কার্পাস-সুপারিল্টেণ্ডেন্টগণের কত'ব্য] 
দধি-দুষ্ধাদি কম ওজনে পরিমাণ করা ও 
কন্রিমতার জন্য অপরাধ 
হস্তীদত্ত রাজ্যান্তরে চালান নিবারক এবং 
সংগ্রহ সম্পঞ্চিত বিধি 
শালবনের নিকটে জুমের কার্য নিষিদ্ধকরণ 
বনজ বস্তর ভাটিয়ালী রপ্তানি মাশুল 

তিল কার্পাস ওজন হওয়া সম্পর্কে 
কৃষি ও শিল্প বিভাগের প্রবর্তন 

৫৩৫ তি 

সময়কাল পৃষ্ঠাঙ্ক 

১৩১৩ ন্্রিং 

১৩১৩ ন্ত্রিং 

১৩২১ ন্্রিং 
১৩২২ ন্্রিং 

১৩২৮ স্্রিং 

১৩৪১ ন্রিং 
১৩৪২ ন্ত্রিং 
১৩৪৫ ভ্রিং 
১৩৫০ ত্রিং 

১৩৫০ স্্রিং 

১৩৫১ ন্রিং 

১৩৫১ ভ্্রিং 
১৩৫৫ স্ত্রিং 
১৩৫৭ ভ্রিং 
(১৯৪৭ ইং) 
১৩৫৭ ভ্ত্রিং 
১৩৫৭ ভ্রিং 

১২৮৯ ভ্রিং 

১২৮৯ ভ্ত্রিং 
১২৯৬ ন্ত্রিং 

১২৯৭ শ্রিং 

১২৯৭ শ্্রিং 
১২৯৭ ভ্রিং 
১৩০১ ভ্ত্রিং 
১৩০২ স্ত্রিং 

১৩০২ ত্রিং 
১৩০৭ স্ত্রিং 
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রাজগী স্ত্রিগপ্রার সরকারী বাংলা 

সংক্ষিপ্ত বিষয় 

ভিন্ন রাজ্যবাসী দুগ্ধ ব্যবসায়ীগণের পক্ষে 
পারমিট বা “উজান টোকা” গ্রহণ সম্বন্ধে 
বনকর মহাল ইজারা বন্দোবস্ত সম্বন্ধে 
কার্পাস উৎপাদন রৃদ্ধি সম্বন্ধে কতব্য 
কৃষিশিল্প প্রদর্শনী 
তিল কার্পাসের মাশুল ধার্য সম্বন্ধে 
রাজ্যে রম্টিপাতের পরিমাণ 
সরকারী কৃষিক্ষেত্রে রেশমের সূতা প্রস্তুত 
ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার রতি 
গগ্ার শিকার নিষিদ্ধকরণ 
ফসলের অজল্মা হেতু খাদ্য পরিস্থিতির 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পকে 

ইনিনিরিজাররান মাণিক্য খুকি বনপথে বনকর মহালের পারমিট সম্বন্ধে 

মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর- 
মাণিক্য 

এ 

2৮ 2 হি ০ 2 হি ০ হি হি 

চা-কষির ভূমি বন্দোবস্ত সম্বন্ধে নিশ্নমাবলী 
এবং জ্ঞাতব্য বিবরণ 
তিল কার্পাস ব্যবসায়ের উজান টোকা সম্বন্ধে 
নিয়মাবলী 

রাজ্যের হাতী খেদার দোয়ালসমূহ ইজারা 
বন্দোবস্ত সম্পর্কে বিজ্ঞাপন 
ব্যাঘববধকারীদিগের প্রস্কার 
আগরদুম্ নীলামের বিজাপন 
চা-ক্ষি সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ সম্পকে 
সিদল ও শুটকী ও লবণ মহাল ইজারা 
বন্দোবস্ত দেওয়া সম্পকে 
বন্যজন্ত সংরক্ষণ 
চা কষি উৎপাদন ও এই শিল্পের নিয়ন্ত্রণ 
সম্পকে প্রচলিত বিধির সময়ে সম্প্রসারণ 
সংরক্ষিত বন এবং বন-গঠন সম্বন্ধে ভার- 
প্রাপ্ত কার্ধকারক নিয়োগ 
বহিরাগত গোচারণের উপর ঘাসুরী কর 
(0192118 18) ধার্য করা সম্বন্ধে 
সংরক্ষিত বনাঞ্চলের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 
প্রজাগণকে শিক্ষিত করা 

হাতী নিলামীর সাটিফিকেউ 
পাবত্য প্রজাদিগের মধ্যে কষি ও বস্ত্র শিল্প 
উত্পাদনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহ প্রদান 
ভোগ্যপণ্যের ডোল, মুদিয়ান জিনিষ, দুগ্ধজাত 
দ্রব্যাদি) সরকার নির্ধারিত মূল্য তালিকা 
ভোগ্য পণ্যের মোছ, মাংস, সবজী, তৈল 
প্রভৃতি) সরকার নির্ধারিত মূল্য তালিকা 
সরকার নিরধারিত ভোগ্যপণ্যের দর সহর 
এলাকা হইতে সমগ্র সদর এলাকায় সম্প্রসারণ 
সম্পকে 

*৩২৪ পৃষ্ঠায় ভুলক্রমে ৩৭নং নিদর্শনরাপে মৃদ্রিত ' 

৫৩৬ 

সময়কাল 

১৩১৩ ন্ত্রিং 
১৩১৩ ভ্রিং 
১৩১৩ ন্্রিং 
১৩১৪ ভ্ত্রিং 
১৩১৪ ন্রিং 
১৩১৪ ন্ত্রিং 

১৩১৫ স্ত্রিং 
১৩১৫ শ্ত্রিং 

১৩১৫ ্ত্রিং 
১৩২২ ন্ত্রিং 

১৩২৭ ন্রিং 

১৩৩২ ভ্রিং 

১৩৩৭ ল্রিং 
১৩৪১ ন্ত্রিং 
১৩৪২ ভ্ত্রিং 
১৩৪৪ ভ্রিং 

১৩৪৭ ন্ত্রিং 
১৩৪৭ ন্ত্রিং 

১৩৪৭ শ্ত্রিং 

১৩৪৮ ভ্ত্রিং 

১৩৪৯ ভ্ত্রিং 

১৩৪৯ ভ্্ৰিং 

১৩৫১ ন্ত্রিং 

১৩৫২ ন্ত্রিং 

১৩৫৪ ন্ত্রিং 

১৩৫৪ ভ্রিং 

১৩৫৪ ব্রিং 
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২২৯৯ 
২৯১৪১ 
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৩০০ 

৩০১ 

৩০৭ 

৩০৩ 

৩০৩ 

৩০৪ 
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৩১২ 

৩১৩ 
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৩১৪ 

৩১৪ 

৩১৫ 
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৩২১৬ 

৩১৩ 

৩২১৭ 

৩১৮ 

৩১৮ 

৩১৯ 

৩২১ 
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রাজত্ব বগল 

মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য 
এঁ 

এ 

এ 

মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য 
এ 

2৮ 25৮5 2 এ 2৮৮ হি ৮ 2 

বিস্তারিত বিষয়-স্চী 

নবম অধ্যায় 

সংক্ষিপ্ত বিষয় 

শিক্ষা-অধিকার সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী 
বিদ্যালয়সম্হের পাঠ্যতালিকা সম্বন্ধে প্রিকায় 
প্রকাশিত বিজপ্তি 
সরকারী কারখানা সংস্ষ্ট কার্য পরিচালনার 
নিয়ম অবধারণ 
রাজ্যের সবন্র পানীয় জলের অভাব মোচনের 
ব্যবস্থা 
ঠাকরবংশীয় বালকগণের শিক্ষারতি 
ঠাকুরবংশীয় বালক শিক্ষার্থীগণের জন্য 
ছাত্রাবাস 
রাজপ্রাসাদ নির্মাণের ব্যয় নির্বাহ ব্যবস্থা 
সম্পকে 
ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত রাজপ্রাসাদ ও অন্যান্য 
গৃহাদি পুনঃ নির্মাণ সম্বন্ধে 
পূত" সুপারিন্টেডেন্ট মিঃ স্যাণ্ডস্ এর প্রতি 
ক্ষমতা অর্পণ 
আগরতলা সহরের উন্নয়ন সম্পকে 
রাজপ্রাসাদ নির্মাণ সম্পর্কে 
লেডী ডাত্তগর পদে নিয়োগ 

আগরতলা কলেজ: সিনিয়র বৃত্তি 
সরকারী বাসাবাড়ী ব্যবহার সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী 
আগরতলা কলেজ ও স্কলগৃহাদি অগ্নিসংযোগে 
ভঙ্মীভূত হওয়া সম্বন্ধে 
আগরতলা সংস্কৃত 
নিয়মাবলী 
ছাত্রবৃততি 
আগরতলা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল নিয়োগ 
আগরতলা সরকারী হাইস্কলের “উমাকান্ত 
একাডেমী” নামকরণ 
লাইব্রেরীয়ান নিয়োগ 

বিদ্যালয় সম্বন্ধে 

মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য আগরতলা হাসপাতাল সংসৃষ্ট মেডিক্যাল 

মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর- 
মাণিক্য 

স্কুল স্থাপন | 

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন 
রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগের উন্নতিকল্পে প্রাতি- 
বিভাগে [10109567076 00হ)71106৩ গঠন 

বিভাগীয় [11010671611 00171710165 সমূহের 
কার্যপ্রণালী 
রাজ্যের রাস্তাঘাটের উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য 
রপ্তানীকৃত ধান্য ও চাউলের উপর শুল্ক 
ধার্য করা 

৫৩৭ 

সময়কাল 

১২৮৭ ভ্রিং 

১২৯৪ ভ্রিং 

১২৯৬ ন্ত্রিং 

১৩০১ ন্ত্রিং 

১৩০৬ ন্ত্ৰিং 

১৩০৬ ন্রিং 

১৩০৭ ভ্রিং 

১৩০৭ ভ্রিং 

১৩০৮ ভ্রিং 
১৩০৮ শ্ত্রিং 
১৩১০ ন্ত্রিং 
১৩১০ ভ্ত্রিং 

১৩১৩ ন্ত্রিং 
১৩১৩ ন্রিং 

১৩১৩ ন্ত্রিং 

১৩১৩ ন্ত্রিং 
১৩১৪ ত্্রিং 
১৩১৪ ত্রিং, 

১৩১৪ ভ্রিং 
১৩১৮ স্রিং 

১৩২০ ব্ত্রিং 

১৩৪১ ভ্রিং 

১৩৪৩ ভ্রিং 

১৩৪৬ ন্ত্রিং 

১৩৪৭ ন্ত্রিং 

৩২৯ 

৩৩০ 

৩৩২ 

৩৩৩ 

৩৩৩ 

৩৩৪ 

৩৩৪ 

৩৩৫ 

৩৩৫ 

৩৩৬ 

৩৩৭ 

৩৩৭ 

৩৩৮ 

৩৩৮ 

৩৪০ 

৩৪০ 

৩৪১ 

৩৪২ 

৩৪২ 
৩৪২ 

৩৪৩ 

৩৪৩ 

৩৪৪ 

৩৪৪ 

৩৪৫ 
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রাজত্বকাল 

মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর- 
মাণিক্য 

এঁ 

হ৮ হ/ ৮ ৫৮ 
বকাউল্সিল অব্ রিজেন্সী 

মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য 

৮ ৮ ৩ 8৮৩ ৮ 

&৮ ৮ 

থে 

রাজগী শ্রিপ্রার সরকারী বাংলা 

সংক্ষিপ্ত বিষয় 

উচ্চতর শিক্ষা বিস্তারকল্ে বিদ্যাপত্তন গভণিং 
কমিটি গঠন 
সদর বিভাগে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার 
প্রবর্তন 
“বিদ্যাপত্তন” গভণিং বডির পুনঃগঠন 
বিদ্যালয়সমূহে দানের জন্য সরকারী স্বীকৃতি 
রাজধানী আগরতলার উন্নতিকল্পে টাউন 
ইম্পুন্ভমেন্ট কমিটি গঠন 
টাউন ইম্পু্ভমেন্ট বোর্ডের এলাকা নিরধারণ 
মহারাজ বীরবিক্রম কলেজে অধ্যয়নরত 
কোন কোন শ্রেণীর ছান্রগণকে “ক্রিম্টুডেল্টসিপ” 
দেওয়া সম্পকে 

দশম অধ্যায় 
ফৌজদারী আদালতের বিচারকগণের প্রতি 
তিন মাস অন্তে সাকিটএ যাওয়া সম্বন্ধে 
মাসান্তে ফৌজদারী আদালতের “মাসকাবার' 
প্রেরণ সম্বন্ধে 
দেওয়ানী মোকদ্দমার ইসু ধার্য করা সম্পকে 
দলিল রেজেম্টারী সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী . 
ভ্রিপুরা ১২৮০ সনের তৃতীয় নিয়মাবলী অর্থাৎ 
স্বাধীন ভ্রিপুরার চলৎদণুবিধি 
তমাদি সংক্রান্ত নিয়মাবলী 
দেওয়ানী ও ফৌজদারী সম্বন্ধীয় বিবিধ 
বিষয়ক নিয়মাদি 

“মাজরার” স্থানীয় ফৌজদারী তদন্ত সম্পর্কে 
উৎকোচ গ্রহণ সম্বন্ধীয় অপরাধের দণ্ড 
বিষয়ক 
“সোতফরকা সূত্রে নিম্পন্ন মোকদ্দমার উকিল 
ফি রদ্ধি সম্পর্কে রাজ্যেশ্বরের নিকট উক্িল- 
গণের দরখাস্ত 
“পাহাড় আদালতের” মোকদ্দমার আপীলের 
মেয়াদ নিরধারণ 
জোতপাতা (০০০৮১ 0০) নিষিদ্ধকরণ 
স্বাধীন ভ্রিপুরার ১২৮৩ বাষিক ১ম সংখ্যক 
নিয়মাবলী (ত্রিপরার স্বাধীন রাজ্যে রাজকীয় 
বিধিসকল লিপিবদ্ধ ক্রমে প্রচলিত করিবার 
নিয়মাবলী) 
তমাদি আইন 
১২৮৩ এবং ১২৮৪ ঘ্রিপ্রাব্দের কতিপয় 
আইনের নামকরণ ও প্রচার সম্পকে 
দরখাস্ত, জবাব প্রভাতি স্পম্টাক্ষরে ও বিশুদ্ধ 
বাংলায় লিখিত হওয়া সম্পকে 

৫৩৮ 

সময়কাল 

১৩৪৮ স্রিং 

১৩৪৮ স্্রিং 
১৩৪৯ ন্্রিং 
১৩৫৪ ভ্ত্রিং 

১৩৫৬ ভ্ত্রিং 
১৩৫৬ ভ্ত্রিং 

১৩৫৭ ভ্ত্রিং 

১২৭৫ ভ্রিং 

১২৭৫ ল্ত্রিং 
১২৭৭ স্ত্রিং 
১২৭৭ ন্ত্রিং 

১২৮০ স্ত্রিং 
১২৮০ ন্রিং 

১২৮০ রিং 

১২৮১ ন্্রিং 

১২৮২ নন্রং 

১২৮৩ ভ্্রিং 

১২৮৩ ভ্ত্রিং 
১২৮৩ ল্রিং 

১২৮৩ ন্ত্রিং 
১২৮৪ ন্ত্রিং 

১২৮৪ ন্ত্রিং 

১২৮৪ ন্রিং 

পৃষ্ঠা 

৩৪৬ 

৩৪৭ 

৩৪৭ 

৩৪৮ 

৩৪৮ 

৩৪৯ 

৩৫০ 

৩৫৩ 

৩৫৪ 
৩৫৪ 
৩৫৫ 

৩৫৬ 

৩৫৮ 

৩৬০ 

৩৬৫ 

৩৬৬ 

৩৬৭ 

৩৬৭ 

৩৬৮ 

৩৬৯ 

৩৭১ 

৩৭৩ 

৩৭৫ 
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রাজত্রকাল 

মহারাজ ীরচন্দ্রমাণিক্য 

এ 

শী 2 ৪৮ হ৮ হি 2 ৮ পি মহারাজ রাধাৰি 

2৮ ৫ 2 2 ৮ 2 ঠ৮ 2৮ 2 ৮ 

শোরমাণিক্য 

বিস্তারিত বিষয়-সচী 

সংক্ষিপ্ত বিষয় 

১২৮৬ ন্ত্রিং সনের সংশোধিত স্ট্যাম্প আইন 
“প্রবল” গণ্য হওয়া সম্পকে 
নকলনবিশ নিয়োগ, নকলী-ফি ও তলাসী-ফি 
সম্পকিত নিয়ম 
“পাহাড় আদালত' রহিত করা সম্পকিত 
আদেশপন্র 
সরকারী আদালতের লেখা স্পম্টাক্ষরে ও 
প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা হওয়া সম্পকে £ 
কজাই মহালের নজরাণা আদায়ের কতিপয় 
বিধান 
রুহস্পতিবার রানে বেশ্যালয় গমন সম্পর্কে 
আইন প্রবতন না করা সম্পকে 
জাতিনাশ নিয়মাবধারণ নিষ্প্রয়োজন £ খাস 
আপীল আদালত 
নাবালক, ক্ষিপ্ত, বোবা প্রভৃতির প্রতি অধতব্য 
অপরাধের মোকদ্দমা পরিচালন 
বিনা অনুমতিতে “ফুরই” ব্যবহার অথবা 
চালনা নিষিদ্ধকরণ 
আইন ও নিয়ম সংগ্রহ বই সংরক্ষণ ও প্রচলন 

খাস আপীল আদালতের বিচারপতি নিয়োগ 
কর্মবল্টন ব্যবস্থা: বঙচন্দ্র ভট্রাচার্য 
কর্জরোক্কামূলে দাবির নিম্পতি বিষয়ে 
আদালতের রায় - 
খাস আপীল আদালতের প্রধান বিচারপতি 
নিয়োগ: রাজা মুকুন্দরাম রায় 
আর্দালীগারদের কর্মচারিগণের সম্পকে 
ওয়ারেন্ট ইত্যাদি জারী বিষয়ে 
ব্যবস্থাপক সভার সচিব নিয়োগ : বিপ্রচরণ নন্দী 
বিচারক নিয়োগ: ব্রজমোহন ঠাকুর 
আইন প্রণয়ন ইত্যাদি কার্ষের জন্য ব্যবস্থাপক 
সভা গঠন 
ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি-সভাপতি নিয়োগ 
খাস আপীল আদালতের বিচারপতি নিয়োগ 
বিচারক নিয়োগ: সারদাচরণ ঠাকুর 
খাস আপীল আদালতের বিচার: মোকদ্দমা 
গুরম্তর পীড়া 
খাস আপীল আদালত পুনর্গঠন 
বিচারাদালতে বিচারাদি কার্ষের নিরপেক্ষতা 
সাধন উদ্দেশে ম্যাজিস্ট্রেট-মুন্সেফ নিয়োগ : 
ঘোষণা ও বিজাপন 

তালাকনামার রেজিষ্ট্রেশন ফি সম্পর্কে 
সাকুলার 
প্রাণদণ্ড ও যাবজ্ভীবন কারাবাস দণ্ডে দণ্ডিত 

- আসামীগণের আপীল শ্রবণের জন্য বিচারপতি 
নিয়োগ 

৫৩৯ 

সমগ্নক।ল 

১২৮৬ শ্্রিং 
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মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য 

মহারাজ বীরেন 

মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর- 
মাণিক। 

রাজত্বকাল 

হি 2৮25৮ হে 
[ 

22৮ 22 2 2৮৪৮৪৮ ৪ 

হিঃ 

এ 
এঁ 

গর 

এ 

রাজগী ভ্রিপ্রার সরকারী বাংলা 

সংক্ষিপ্ত বিষয় 

অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটগণ দ্বারা বেঞ্চ গঠন 
বিচারাদালতে আদিবাসীদের ভাষাভিক 
বিচারক নিয়োগ 
ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচন 
কসীদ নিয়ামক বিধি 
প্রধান বিচারপতি নিয়োগ 
স্বাধীন ভ্ত্রিপিরা আদালত গঠন সম্বন্ধীয় ১৩১৮ 

ব্রিপুরাব্দের ১ আইন 
উকিলগণের শ্রেণী বিভাগ 

কিশোরমাণিক্য বিচার কার্য পরিচালন বিষয়ক নিয়ম 
সরকারী মোকদ্দমায় উকিল ফিস প্রদান 
সম্বন্ধে 
উকিলগণের পোষাক সম্বন্ধে 
ঘাসুরী আইন, ১৩২৩ ভ্ররিপুরাব্দ 
ঘাসুরী আইনের ফাইলে, অফিস ফাইলে 
নোট লিখিবার একটি নিদর্শন 
সর্বোচ্চ আদালতের দণ্ডাদেশ হইতে মুক্তি 
প্রদান 
প্রিভি কাউন্সিল গঠন বিষয়ক আইন 
প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচন 
বিচারপতি নিয়োগ £ 

দেববর্মী 
প্রিভি কাউন্সিল দপ্তরের চিঠির নমুনা 
খাস আদালতের বিচার নিষ্পত্তি : মোকদ্দমা 
বাকী কর আদায় 
প্রিভি কাউন্সিল অফিসে ব্যবহাত ফর্মের ও 
ব্যবহারের নমুনা 

ব্যবস্থাপক সভা (1.98191861৮0 0০18011) গঠন 
প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য নিয়োগ 
খাস আদালতের সাময়িক চিফ জজ নিয়োগ : 
কমার সরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা 

খাস আদালতের চিফ জজ পদে নিযুক্তিন : 
জানেন্দ্রমোহন দাস 
মহাফেজখানার কর্মচারিগণের দৈনিক 
ডায়েরী রক্ষার এক পৃষ্ঠার একটি নিদর্শন, 
অবগতি : 

খাস আদালতের রায়: মোকদ্দমা-- 
অসাবধানতায় মোটর চালনার ফলে নরহত্যা 
প্রিভি কাউন্সিল আপীল মোকদ্দমায়, খাস 
আদালতের প্রাণদণ্ডাদেশের পরিবতে 
রাজ্যেশ্বরের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি 
রাজনৈতিক ডাকাতি ইত্যাদি - মোকদ্দমা 
পপ জন্য বিশেষ ফৌজদারী আদালত 

৫8০ 

কুমার সুরেন্দ্রচন্দ্র 

সময়কাল 
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27 * 2 ৮ হি হি 

2৮ হিঃ 

মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য 

& 

হি/ 5 &/ 2৮ ঞ 

এঁ 

মহারাজ চার মাণিক্য 

এ 
এ 

বিস্তারিত বিষয়-সচী 

সংক্ষিপ্ত বিষয় 

একটি বিশেষ ফৌজদারী আদালত 
গঠন সম্বন্ধে দেওয়ান-শাসনের প্রস্তাব 
ব্যবহারজীবী আইন সংশোধন েকালতী 
পরীক্ষা দিবার যোগ্যতা) 
চিফ জাম্টিস পদে নিয়োগ : খগেন্দ্রচন্দ্র নাগ, 
খাস আদালতের বিচার নিষ্পত্তি : মোকদ্দমা- 
সংশিত মূলীয় দাবী রহিত করা। 
খাস আদালতের বিচারপতি নিযুক্তি: বাবু 
সারদাচরণ সরকার 
ত্রিপুরা পলাজ্যের শাসনতন্ত্র বা ১৩৫১ ভ্রিপূরাব্দের 
ভ্রিপূরা গভর্নমেন্ট আইন 
হাইকোটের বিচার নিষ্পত্তি : 
--ডিক্রীজারী 
রাজসভা বিচার কমিটির (091৬5 0০97011) 
বিচার নিষ্পত্তি 
গ্রাম্যমণ্ডলী আইনের কতিপয় সংশোধন 
বিষয়ক আদেশ 

মে।কদ্দমা 

একাদশ অধ্যায় 

কোন সিপাহী বরকন্দাজের বেতনে কিয়দংশ 
গ্রহণ অপরাধের দণ্ড 

জেইল সম্বন্ধীয় নিয়মাদি 
কয়েদীগণকে বেড়ী পরানো সম্পরকে 
মিউনিসিপ্যাল এলাকায় চৌকীদ।রগণের 
“রণগণ্ডি' দেওয়া সম্পর্কে 
সৈনিকগণের ভাত্তা সম্বন্ধে সংশোধিত মেমো 
কয়োদীগণের আহারার্দি কতিপয় বিষয়ে 
দৃষ্টিপাত সম্পর্কে জেইল চিকিৎসকের কতব্য 
মিলিটারী বাজেট, “১৩০১ ভ্ত্রিপুরাব্দ 
সৈনিক বিভাগীয় পরিচালন ব্যবস্থা 
সৈনিক বিভাগের অফিসার নিয়োগ 
আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা সম্পর্কে ব্যবস্থাদি 
সৈনিক অফিসারের উন্নতি ও বেতন বৃদ্ধি 
সম্পকে 

১২। মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য কয়েদী মুক্তির আদেশ 
১৩। 

১৪। 

এঁ 

মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর- 
মাণিক্য 

দণ্ডিত ব্যক্তির ক্ষমাভিক্ষার প্রার্থনামূলে 
মার্জনা 
মিলিটারী ফোর্সের কমাগ্েন্ট নিয়োগ : রাণা 
যোধজজ বাহাদুর 
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১৩৩৩ ন্ত্রিং 

১৩৪৬ শ্রিং 
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মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য 

এঁ 
এঁ 
এঁ 

রাজগী শ্রিপুরার সরকারী বাংলা 

দ্বা্শ অধ্যায় 

সংক্ষিপ্ত বিষয় 

মিউনিসিপ্যাল আড্ডা মহালের খাজনা মাপ 
সম্পর্কে 
সরকারী কার্যে ব্যবহাত সমুদয় ফর্ম সরকারী 
মুদ্রণযন্ত্রে ছাপা হওয়া সম্পর্কে 
নৃতন ও পুরাতন আগরতলা পৌরসংস্থার 
চেয়ারম্যান নিয়োগ 
সরকারী মৃদ্রাযন্ত্র সম্পর্কে 
আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির নোটিশ 
ভ্রিপূরা স্টেট গেজেট মাসিক প্রচার 

মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য তারাসুন্দরী-ভাগ্ার সমিতির পুনর্গঠন 
মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর- 
মাণিক্/ 

হ/ ই 2 ৮ 2 ৮৮ 

হে হি 

কাউন্দিল অব রিজেল্সী 

মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য 
এ 
এঁ 
এঁ 

রাজ্যের জনগণনা সম্বন্ধে 
সাকৃলার 
আখাউড়া রাস্তা ব্যবহার উপলক্ষে মোটর ট্যাক্স 
আগরতলা পোৌর-এলাকায় গরুর গাড়ীর 
ট্যাক্স প্রবতন 
মিউনিসিপ্যাল এলাকা 
বিবরণ রক্ষা করা 
আখাউড়া সড়কে যাতায়াতকারী ঘোড়ার 
গাড়ীর উপর ট্যান্স প্রবতন 
আগরতলা পৌর এলাকায় সাইকেল লাইসেন্স 
ব্যবস্থা সম্বন্ধে 
গ্রামাঞ্চলে জনহিতকর সবপ্রকার উন্নয়নের 
জন্য পরীক্ষামূলকভাবে তিনটি গ্রাম্য মণ্ডলী 
গঠন সম্বন্ধে 

প্রচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত নিয়োগ 
সমগ্র সদর এলাকায় গ্রামীণ উন্নয়নকল্সে 
গ্রাম্য মণ্ডলী গঠন সম্বন্ধে 
গ্রাম্যমণ্ডলী আইন বা ১৩৫০ ভ্রিপুরাব্দের 
আইন 
আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পক্লী-রক্ষী দল 
সংগঠন সম্বন্ধে 
সরকারী ফর্ম ব্যবহার সম্বন্ধে ব্যয় সক্কোচের 
ব্যবস্থা 

মধ্যে জন্ম-মৃত্যুর 

ত্রয়ো্শ অধ্যায় 

তালুক বন্দোবস্ত জরিপ সম্পর্কে 
কায়েমী তালুকী পাট্টাপন্র 
বর্গাদার প্রদত্ত কবুলিয়ত 
আগত তালুক বিক্রয়ের দলিল 

৫৪২ 

সময়কাল 

১২৯১ ভ্্রিং 

১২৯৭ ত্ত্রিং 

১৩০৭ ন্ত্রিং 
১৩০৭ ভ্রিং 
১৩০৭ ভ্ত্রিং 
১৩১৩ ভ্রিং 

১৩২৬ ন্্রিং 

১৩৪০ ন্ত্রিং 
১৩৪৫ ত্রিং 

১৩৪৫ ন্্রিং 

১৩৪৭ শ্্রিং 

১৩৪৭ শ্ত্রিং 

১৩৪৮ ভ্ৰিং, 

১৩৪৮ শ্রিং 

১৩৪৮ ভ্রিং 

১৩৪৮. স্রিং 

১৩৫০ ত্রিং 

১৩৫২ ভ্ত্রিং 

১৩৫৮ শ্রিং 

১২৭৬ স্ত্িং 
১২৮৭ স্ত্রিং 
১২৯৩ স্ত্রিং 
১২৯৬ হ্্রিং 

পৃষ্ঠাঙ্ক 

৪৭৩ 

8৪৭৪ 

৪৭৫ 
৪৭৬ 
৪৭৬ 
৪৭৭ 
৪৭৭ 

৪৭৮ 

৪৭৯ 

৪8৮০ 

৪৮০ 

, ৪৮১ 

৪৮১ 

৪৮৭ 

৪৮৩ 

৪৮৩ 

৪৮৪ 

8৮৬ 

৪৯১ 
৪৯১ 
৪৯২ 
৪৯৩ 



ক্রমিক 
নর 

৫1 মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য কর্মচারী পরিবর্তন বেঙজচন্দ্র 

৬। 

৭। 

৮। 

৪ | 

/০। 

১১।, 
রা 
১২। 
১৩। 
১৪। 
১৫। 

৬। 

১৭। 

৭১৮। 

২১৯ | « 

₹০। 

শ্২)।| 

চা 

শস্। 

২৪প মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর- 

মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্য 

মাণিক্য 

রাজত্বকাল 

এ 
এঁ 

2 ৮ £৮ 

&/ 5৮ 22৩৮ 2৩ ৩ ভি 

বিস্তারিত বিষয়-সচী 

সংক্ষিপ্ত বিষয় 

ভট্টাচার্যকে 
চাকলা হইতে রাজ্যে আনয়ন) 
অভিষেক ব্যয় নির্বাহ সম্পর্কে 
চাকলা জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত রাজপরিবারস্থ 
ব্যকজিগণের মিনাহ-তালুক খাস দখলে 
আনয়ন সম্পকে 

চাকলা জমিদারী হইতে জেনারেল ট্রেজারীতে 
“ইরসালী চালান" প্রেরণ বিষয়ে 
চাকলা জমিদারীর আয় হইতে জেনারেল 
ট্রেজারীতে “ইরসাল" সম্পকে 
কৃমিল্লসা সহরের ভূমি কায়েমী তালুক 
বন্দোবস্ত সম্পকে 

চাকলা জমিদারী সেরেস্তার জন্য কর্মচারী 
নিয়োগ ও কার্য্য নির্ধারণ 
চাকলা জমিদারীতে কর্মচারী পরিবর্তন 
কর্মচারীর পেন্সন ও গ্র্যাটুইটি মঞ্জর 
চাকলা রোশনাবাদ |জমিদারীর শুভ-পণ্যাহ 
চাকলা রোশনাবাদ গং জমিদারীর কেন্দ্রীয় 
প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্পর্কে 
জমিদারী মহালে কর্মচারী মোতায়েন 
চাকলা জমিদারীতে প্রজাবর্গের চিকিৎসাদি 
ব্যবস্থা সম্বন্ধে 
রাজসরকারী খণ শোধের ব্যবস্থা 
রাজপ্রাসাদ নির্মাণ উপলক্ষে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক 
হইতে খণের পরিশোধ ব্যবস্থা 
চাকলার মোকদ্দমা পরিচালনা সম্বন্ধে ব্যবস্থা 
চার্কলা রোশনাবাদ জমিদারীর ম্যানেজার 
নিয়োগ: প্রসন্নকমার দাশগুপ্ত 

চাকলা জমিদারী হইতে নিজ তহবিলের 
বকেয়া দেনা পরিশোধের ব্যবস্থা 
চাকলা রোশনাবাদ জমিদারীর প্রজারন্দের 
প্রতিনিধিবর্গের উদ্দেশে ভাষণ 

৫8৩ 

সময়কাল 

১৩০৬ ন্ত্রিং 
১৩০৭ ন্্রিং 

১৩০৭ ভ্র্িং 

১৩০৭ ভ্রিং 

১৩০৭ ভ্রিং 

১৩০৭ ভ্ত্রিং 

১৩০৯ স্ত্রিং 
১৩১১ ন্রিং 
১৩১২ ন্রিং 
১৩১৩ ভ্ত্রিং 

১৩১৩ ন্ত্রিং 
১৩১৪ ভ্্রিং 

১৩১৪ শ্্রিং 
১৩১৪ ত্রিং 

১৩১৫ ভ্রিং 
১৩১৫ ভ্ত্রিং 

১৩১৭ শ্রিং 

১৩২২ ভ্রিংঃ 

১৩৪৮ ভ্রিং 

পৃষ্ঠা্ক 

৪৯৩ 

৪৯৪ 

৪৯৪ 

৪৯৫ 

৪৯৫ 

৪৯৬ 

৪৯৭ 

৪৯৮ 

৪৯৮ 

৪৯৯ 

৫০০ 

৫০০) 

৫০১ 

৫০. 

৫০২ 

৫০৩ 

৫০৩ 

৫০৪ 

৫০৫ 





1478-71-4৯ 

৫9০৮৪ ৮7 

.পিপ০ত 
৩ শিিভিপা ০9 ত8 প্ছ ৮৮ 

১৮৮ ৮৪০ 
2৮৯) 

, টিউন ৮ | এত €৯ 1০ 

/9 2৮ ৮৮0৯2 2৮৮ পি 2 | 2 

€ 2৫ তর চর রি লিন ণী 

৮৯ 92 /%- ু ্ (১১৬৯৮৩৮ %৮১৮৮ 

22৩22, ১, ০৪925 ১২) 7) 

৮১৮১১ (0৮০৮৮/২-৮ ৫5১29 

বিটিল টিটি ৭ ৮১৮৭ /227 ০ / ৯৮৯ 

৮৯5 2 ২৫9) র্ 2৯৮৯৮ 2৮৯৮ 

ঠ 923 ৯৩০ 2:22 

টি চি 2 -ঠি(078৮৫ 07: 

- ০ ৮ 28274 14৯ পণ 

ও 529, 8৯৮9৮ 2 252 5ম্৮ 294৯ 
_ রর 

.-১ ৯২৮৮ 95১৪ ৮১০০ 2০6০০৯-১৮া 

( 
এশা রী 227৮ ৯৮৯ [ নি 

-77৯০071% 

552598 রঃ 
১৮০০১ ১৮ ্ | 

রাজোর প্রচলিত রা[জভাষা বাংলার নৈভ্ঠিক অনসরণের জন্য রাজে/শ্বর কতৃক 
রাজমন্ত্রী (চিফ অফিসার) অন্নদাচরণ শুপ্তকে স্বহস্তে লিখিত পন্র। 

সৃত্র ৪-- রাজপ্রাসাদ হইতে বহপৃবের শ্রীযুস্ত* দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত কতৃকি সংগৃহীত। 
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811: 88 18 111 88888 
রাস রেরের/4177831+1 11:1. 

্ুগ্নন্ত রাজপ্রাসাদ--বত্তমানে রাজ্যের বিধানসভা ভবন । 
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হর ১ লা ছয় ওম শমাজ ও দোয়া করিবার জনা খন্দকার আবদুল গণিকে একদ্রোণ ভূমি 'আয্মমা' 
শানগের ৩।মুপাড। গশিন্দ মাশিবশ দেব কতুকি ৯০৭৭ সনে প্রদস্ত। ততীয় পষ্টায় নং নিদশন জ্্রস্টব্য। 

সৌজনা : সরকারী সংগ্রহশালা, আগরতলা । 
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ভমি প্রন্দাগরের সনদ চঠখ পঙ্গায় 5 নং নিদশশা দ্রম্াত।। 
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মহারাত্ কলপমাণিক্যের বার্ধকাদশায় আজ্যের প্রকৃত শাসক গোবিন্দমাণিক্য দেব কতৃক *০৭৭ জথাৎ 

১৬৬৮ হীস্টান্দে প্রদন্ড নিগ্গরের তাম পট । পঞ্চম পৃষ্ঠায় ৫ নং নিদশন ভ্রম্টব্য। 

নদৌজন্য: সরকারী সংগ্রহথশ।লা, আগরতলা । 
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মভারাড ককমাণিকা কতৃক সন ১১৭৪ ভ্রিপূরাব্দ অথাৎ ১৭৬৪ হ্রীদতান্দে প্রদর্ড নিয়োগ, [নযভির 

সনদ। 

সৌজন্য ১ আগরতলা, জয়নগর নিবাসী শচন্দ্রকুম।র দণ। 
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গোলিশ্দ পাম দঙকে ঢাললা ভামিলাপীল ভূমিপাভাস্ক আদায়ে মহারাজ কফ মাশিকা কতাক দেবগর।ম্ নিবাস ডন 

“নগুগী'(নিয়োগী) শিনুভিতল অনসতিত তাকাল বাল লাজিমেল খেনীজদালী বিখয়ভত্ত কা।ভাশল।ম। প্রদানের সনদ 
ললি'লপ সমগ্ক সণ ১৯৭৪ আঠাঙ ৯৭৬৪ হ]1শ্টাবদ। ইউন্5 উিয়া কোম্পানী ১৭৩? সালেহ বাংলাল দেঙঙ্বান। 

এই দলিলটি ৩ঞ্কাশলীন দত শাসনেল নিদশন। 

দলিলে উনশাখি 

সনদ পান। 

"সাতান্য 2 আগরতলা, জয়নগর শিব।সী ৩৮ কুমআহা দু । ত পোলিন্দাম তা উধ তন ৫ম পলুম। 
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মহারাজ বাজধর মাশিকা (দ্বিতীয়) কতৃক সন ১২১৪ ভ্রিং অর্থাৎ ১৭৯৪ হ্রী্টাব্দে প্রদত্ত ও আকজ্তা-মোহ রাহি ২ 
একটি অপ্রকাশিত নিক্র দানপভ্রের চিন্ন। 

"সাজনা : আগরতলা, জয়নপরের “চন্দ্রকমার দন্ত নিবট হইতে প্রাগত। 



1১1 471: 

মহারাজ দুর্গামাণিক্যের আক্ঞামোহলাহ্িত ৯৮৯০ আীন্টান্দে প্রদ্ পাচ-সলা 
ভভগলা বশ্পোবস্ছের অপ্রকাশিত পাটংপল। 

সোান্য: শচন্দ্রকমার চাডি। 
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দিশারী পা িদপত ৩ এ 
মি, 

9 সা পর্টিতহ পর ১ যা ভাচাপরুিগ পে 2 হি দর 

পাই এ নেটিকিকগ ৮১৫7 রি সে টি 
সব ৮শ্রের ২5৮৮8) ! ভিত সি ১৫ ন্ট 

' ক বশি বব খা তক চস চি কোটি পাও বি 

৫৮৯ দরহি৩1 পি ০ -১4ঘ$৮ন ডি ২ বসটাহি এট 
নেইল কাহি১ »০ঘর্ক বউ, উসউপ্ফাংবিধি ভি মাম ই 

৯৩৯৫ কপ কাই মেরি বড ৪. 
৯ ইসা চিক 1 । লী, ০ 

১0৮8৮ নবি ও ও দ্র যা ঞশস্নসাি রি র্ আকন ঝা " রর 

০ এক এস5১১- টি এত কাকির তিলক 
বীরচন্্র কতক ১৮৬৬ খীল্ঃাব্দে (১২৭৬ ভ্রিং) প্রদত্ত টি শিহুন্ডি্ পরোয়ানা । এই দলিল যুবরাজী মোহরাক্কিত। 

সৌজনা: »চন্দ্রকমাল দন্ড । 
রী এনা ও এ ৪15 সা ৩১5৭ টি * 

॥ ৪" ৪, 2810 টি" রস বা, রা ্  উন পাজি ॥ রা... 201 ৯৮55০ 4 হব + রা 5১ 
রঃ ড রঙ 2 ্ টু ছা ০ জি রা 3 পু 18৯ 7 ৭ সা সু ক ৫ পট লা ঃ টি ৮ প্র রশ ী রি ত্র চি শর প্র ৮ ্ ্ী ্ সর , খা ৬ ১৯1 রি 6 ল14414, ঈ «০ সপ নিনিরেরেজ ৭ ৰ রা ৃ 23০ ।& টা ০৭ ৭ ক । সা 8 সান? রা | ৃ , ৃ ৯82 শ িও 

ত ॥ ৫. 148 মা ৮০ । খা ঠা নী) দা নী ৯ ] । |] ৮০ ॥ য় রং ।॥ 0 | রি ডি ক গু & রর / শা 

দা শ।॥ রঃ দা ৰা শি, গাধা নু 5. টা [লাই ক দা রা 1% " শাহ জি কী কা ছি, 
ঢু শি 

চি ৮০৪০ সি রি 4), শা | ই রশ 8 ॥ এগ গা ; 
না রি ৯ 

চ টি শা লী ৮ নট : রঃ ৪ । খাল এ.) রী নে ও 

র্ রি না [ফি 10 8118 ১৪ 817 ৭৭ কি ্ 

ক), ইল সত | 2 নিলে ৫৭ নন ৪10 এ 

রন * খী রঃ এপ / (মি 

নর গিট? ঘট | 
রর 

৭011115) স্টা? “ মতে, 

৭. জস্্ 

সি ক্রি 

হন 

॥ী 

রা /ন ৰা 

পা 

নর প্রঃ টি, ী ৪ রি | % 

ই", এএএযাু 

আত 8০২ শু 

জনি _ 

টে রি এ পর ১ িলিহ / 4 18257. সি রী 4 ধ. থু - 4 ৩ ১, ও ্ 
্ ্ নী 

২৮ 37 সা মা রর . নন পর এ টি র্ * নিযে, তয় * নর ০ + 2৮০ ৭ 
সানি ্ 

2১ ৪ 

মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য কতৃক রামমাণিক্য রায় নায়েব দেওয়ানকে ৯৮৭০ শ্বীষ্বটব্দে চাকলার 
দেওয়ান পদে নিযুত্তির সনদ। 

সৌজনা : আগরতলা, জয়নগর নিবাসী শ্রীবিনয়ভষণ রায় বর্ধন। 



ছি এ 

৯ শ্রী ৯ ঘারে টে 
ইলাহ জহ 

মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিকা 
'লবলীন্দলাগা ও লিপলা” ইউ? পলম'দিত। 
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7 শর, 

*)| পা নু 

চি 

চে সর্প তত ৮৬ ৭ “লব কাত স্র, রর স্য৯ রর ঘা 

চা সি ব্ 

সীল সয়ছ আনলক চিন পরিসর মারা 

*-॥ আআর1ন।সঈয়াছ আমাৰ দে শেতন্বামা কেসিয়াকি আকা পশা রাবার আনি ক 21 পিতলের আহ ক্রি রা 

রঃ 

3) খাকে হহাস্থীক্াতির সশ্াব এস মলে থারুটিক শির না মাবুগকী মী কট হিপমারি পোনা হার ঘন: 

ইত প্রসসুখা বযনবারিস্াসিজ চ৮দেশরতনা ঠা কাকৰা 

০ শস্মশি 

সি রহ সভা -শ 

পত্রের টি বড ই কলে মোরে, 
রত্ের আঘক জত্টে রাখিব অন্তরে 

তুমি মম আমি তব ঘরিহয় রি 

হহাহতে স্লা টি ৮০ 2 ন। 

(এ ।আযাছ ওলাযার বক বক্রমনেয সন তা, কালী আক পণাকুতৰ 
[নস সুর কাম চারি সরে তাত সখী বসন তব নি ) িশ্র ও 

০ সেশন 1 ১ টাল এত বা লীন ৮৭ 

সি ববি স্ 

৪ 5 পুলি শা ৪ হ]]ান।দন,। বা ।. ৮৩1, এব [১৩] 

আরকিছু ন।।ই হাহ পশপ্রেম রন, 

চিরকাল থাকেলো হইতো জরিবশ 

এতদিনে চিত্র আশা চির আকিঞ্চল 

পী1ইলাম'আজি আমি মনের মতন: 

মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের লেখা চিঠি রর 
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এসুখের স্তি মম জীএতে স্থপনেস 

সদত জাগিয়। ব্রিয়ে শাবিবেলো মনে? 

সুমিকে ০চবিরজন্য বলিখাছৃ১ভ্াহংআিস নিওঁলিনাই-এবারবা্রী যাইবা সম্ময সঙ্গেকবিয়ানের , 

১ খপ্মানে-আাসবা সব, লেই পমদীবুকৃপায়ণড লবাছি: আগত 

. ওআসাররুংপল দি লেিখাবিদেশীকে, সুমীকবিধা রি 

আসীর্ব্বদক। 
২ সমীর দেখবস্মল ।_____ 

পা এপার 

শ্ 

“রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা? গ্রন্থ হইতে পুনমুদ্রিভ। 



১ 1১111: 

সনু এ* 

?, 
ন্. 

মহারাজ রাধাকিশে।রমাণিক্য 

“রবীত্রশাখ ৬ ভ্রিপূরা' গ্রন্থ হইতে পুনমু'্রিত। 
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 |] ৬০৪% 'লবান্দ্রলাথ ৪ ভ্রিপরা" 
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ক 
- স্পা শাম 

গু - ৮ 

্ নর 

চা 

কঃ 
্ে 

ল 

হ 

চর 

আপ 

প্র প ৮. 

চাপ 

8. 

মহার।জ বারবিক্রমকিশোর মাণকা 

সোজশা £ আগরঙল! পৌল সংস্তা। 



191 --15 

৬:6৭, 4৫//৫৮৫৮৩ প 

প।ডিত। ও সাংবাদিকতার জনা 

একদা সাধা ভারতে সুপনিচিত 
ডা শস্তুচন্দ্র মুখোপাধাহ 

সৌজনা. জাতীয় গশ্াগাপ, কগিকাতা 

(ক) রাজমন্ত্রী, নাির ঠাকপ দীনবন্ধ দেববমা 

(খ) বামন্ত্রী, ঠাকুর ধনপ্জয় দেববগা (গ) রাজমন্তী, রায়বাহাদুর মোহিনীমোহন বধন 

ক, খ ও গ ছবি প্রাতন চূন্টাপ্রকাশ পন্রিকা হইতে পনমদ্রিত। 



[১] /৮া--16 

পাজঙ্লন্্রী, রায়বাহাদিল উমাক্ান্ত দাস (ক) সবোচ্চ আদালতের অনাতম বিচারপতি, উজীন্ন 
শাক গোপীকঞ্চ দেবপমা 

(নিজস্ক সংগ্রহ) 

(খ) প্াজমন্ত্রী, বমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় 

(গ) চিফ অফিসার (রাজমন্ত্রী) 
/ক, খ ও গ চিদ্ন চন্টাপ্রকাশ পন্নিকা হইতে পূর্নমদ্রিত বাব অনদাচরণ গুপ্ত 
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(ক) লাভমন্ী, লাবাহাদুর প্রসহকমারা দাশ শপ (ব:) রাতজোগনোর পীছ।কালের পারিঘদ (এডকং) 

গেল ঠাকর মহিমচন্দ্র দেবঝম। 

(কুছ এ চিন চূন্টাপ্রকাশ পথিকা হইতে পনমাদ্রিত 

চদেগুয়ান বাভাদুবর 

[শতায়কমার সেন 

সৌজন্য : 

শ্রীঅনিলক্মার সেন 



[21/11:--18 

সরকারী বাংলার রূপকারগণ (উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ) 

পাম হইতে দক্ষিণ:. সর্ববামে (সনান্তন করা যায় নাই). রাধারমণ ঘোষ, দেওয়ান শরঞ্চন্দ্র নন্দী, দেওয়।ন 
অম্তলাল মিত্র এবং দেওয়ান শশীভূ্ষণ বস্ । 

সৌজন্য: কর্ণেলবাড়ীর ঠাকর শ্রীযুত নরেন্দ্র দেববর্মা। 



19 871: --19 

সরকারী ভাষার বিশিষ্ট রাপকাররন্দ (উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়াধ 

অধ 

হে 
হি 

খঃ ৪... 

ফল 
৮ এ 

ঃ ই 2৯১ ৯১ এলি 

8818 8 শি 

সব 

চন 

মি 

নদ 

হি ঈ চা 

০ ৯৯ 

বাম হইতে দক্ষিণে : ষ্ রর _ র রর রে বিচারক, ঠাকুর সারদাচরণ দেববর্মা, সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারক, ঠাকর কালীচরণ নবমাঃ আপাল আদালতের জজ, ঠাকুর রাধামোহন দেখবা, সদরের সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট, ঠাকর প্রসন্ন- শুমার দেববমা এবং মিলিটারীর ভারপ্রাপ্ত কর্ণেল, ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেবধম।। টি ৃ্ 

সৌজন্য: চন্টাপ্রকাশ। 
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সরকারী সম্মেলনে মিলিত সরকারী ভাষার রাপকাররূন্দ (১৯১৪ খঃ) 

০০০ 

বাম হইতে দক্ষিণে: 

প্রথম সারি (কার্পেটে উপবিস্ট) : 

দ্বিতীয় সারি (চেয়ারে উপবিষ্ট) : 

তৃতীয় সারি (দণ্ডায়মান) : 

চতুর্থ সারি (দণ্ডায়মান) : 

| বস্ টে 

খু তল কনীরীদি রি 

ক 

নর. 

টি. রড 
উদ ১ ক 

সত 

তড়িৎমোহন গুপ্ত, মাহমচন্দ্র দত্ত, অসিতচন্দ্র চৌধুরী, মহেন্দ্রন্দ্র পাল, 
রামকমল ভরদ্বাজ, কমলাপ্রসাদ দন্ত। 
ঠাকর তারিশীচরণ দেববর্মী, যতীন্দ্রন্দ্র মৌলিক, বঙজচন্দ্র দেববর্মা, অসনীন্তৎ, ঠাকুর রেবতীমোহন দেববর্মা, ডাঃ মণিময় মজুমদার, প্রমদারঞ্জন ভট্টাচার্য, অসনান্ত, যোগেশচন্দ্র চৌধ রী। 
কুমার কৃস্মচন্দ্র দেববর্মা, কমার দীনমোহন দেববর্খা, মহারাজকমার নবদ্বীপ- 
টন্দ্র দববরর্মা, মহারাজ কমার ব্রজুন্দ্রকিশোব্ুস্দেববশর্মা, মহারজিক্মার 
মহেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা, উজীর ঠাকুর ব্রজকষ্ণ দেববর্মা, ঠাকুর সারদাচরণ 
দেববর্মা, চন্দ্রকান্ত বস্। 

হেমকুমার চৌধরী, ম্ত্্জয় চক্রবতী, অসনাস্ত, বিজয়কমার সেন, বিনোদলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন গুপ্ত, ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, কালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যা- ৮ ভূষণ, নরেন্রচন্দ্র বস্। (স্থীয়সংগ্রহ ঃ ব্লক প্রিন্ট হইতে পর্ণমৃদ্রিত) 
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শু 
থে, 

ঢ টি পু এ 
জজ 

মহারাজ লাধাকিশোর মানিবন। 

ডঃ 4 ঢু রি নি 

পড় ঢ তি না চি ডি [ছা ঢি ডি 12১ 
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রাজপ্রাসাদে রক্ষিত প্রালীন শীল মোহরের আলোকচিত্র 

৪ (৪৪) 

৩ / 6৩৮ / [8] 
9৬ 

8 0 
নি ছ 2 

১১০৯৮ 2 
০২স্টে ২ সসিশ টিসি 

৭ টি 
রা 

শ্রিপিরার রাজা ও রাজপরিবারবগের ব্যস্িগত শীনমোহর ইত্যাদির শিদশন।। এ সঙ্গধে কতিপয় শীলমোহরেশ 
বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্পাদকের নিবেদন (প্বাধ) দ্রম্টব্য। এই সংগ্রহের মধ্যে অল্প কয়েকটি রাজোর 

বাহিরের শীলও আছে। তবে, প্রায় সব শীলই বিগত শতাব্দীর এবং তৎ্পূবের। 

( সলতানৎ বিভাগের প্র।ন্ততনকমা শ্রীযুত মনোরঞ্জন দেববর্মার সৌজন্যে ) 
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প্রিপূরা রাজ্যের রসিদ (রেভিনিউ) টিকেট 

] শ 

০ 

শতক পন এ 

রাজগী ব্রিপুরার আট আনা মূল্যের স্ট্যাম্প কাগজ 
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শর 

শ্ক্ 

৭ 
রী কুল 3৬ 

শর 

সিন্চি ৫ হত ই বে 

শা 
না 
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০১-৭ পরাসীগনক উপ ক ক 
স্ 

১২ আয 

আগর গায় শেষবারে কেজণন প্রাসাদ, 
('রবীন্দ্রনাথ ও ভ্রিপূরা” হইতে পৃনমূ ছিত 
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£ 

রর 

হজ 

গন শ্ পি, 

এ ১৮০১ টকক 8:888:89517:7.8 

৯৯৩ সালের জানুয়ারী মাসে শান্তি শকেতনের, শ্যামলী'র সম্মুখে রবীন্দ্রনা 
মহারাজ বীরবিপ্র-ম কিশোর মাণিক্য। 

খসহ সপালিষ৮ 

'রশীন্ন।থ ও হ্রিপূরা? হইতে পৃনমদ্রিভ) 
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নং ২৪২ 

চে 

4 ৫ 

২. 

৯ রি 
৪৪ | ২৬১ 

২১৯৯১ ১৬ 

? ্ ২ 

পনর ২ ২. 

পর্ত ০৯১ 
১. 

শন 

৫. ্ 
টু / 

১1 
৭৯ 

১/ 
চি 
র্ 

৮৮/ 4 ২২২ ২২ ২ রি 

২ ৬ 
৯২২ 

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চভ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন 
হিজ হাইনেস মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববন্মা 

বাহাদুর কেসি-এস-আই । এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য । 

নরপতেরাদেশোয়ং কারকবর্গেধু প্রচরতু পরমস্ত বিরাজতে রাজঘানী-_হস্তিনাপুরী। ইতি-- 

১৩৫১ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ২৫শে বৈশাখ । 

যেহেতু বাঙ্গলার তথা সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরব বিশ্ববরেণ্য জনপ্রিয় কবি শ্রীযুত 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের অশীতিতম জন্ম-বাধিকী উপলক্ষে জয়ন্তী উৎসব হওয়া! 

এ পক্ষের অভিপ্রেত ১ 

যেহেতু মত্ত্য দেহে অম্মতের অনুসন্ধানই মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ-_“মর্র্যোহম্বতো। 

ভবতি এতাবদনুশাসনম্”, খষির! কাব্যের ভিতর দিয়া ভগবদসন্তাকে উপলব্ধি করিবার 

স্ুম্বোগ জগতকে দিয়াছেন ; রবীন্দ্রনাথ্ধের বাল্য রচনাঘ অস্কুরোদগত সেই অমর 

জ্যোতিং-প্রকাশ এ রাজ্যের তদানীন্তন অর্ধীশ্বর, এ পক্ষের প্রপিতাষহ গুণী রমিক 

মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাছ্ুরকে আকর্ষণ করায-_-তিনিই তরুণ রবিকে রাজ- 

অভিনন্দনে অভিনন্দিত করিধাছিলেন__ 
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যেহেতু এ পক্ষের পিতামহ ত্রিপুরা রাজ্যে নব-যুগ-আলোকবাহী মহারাজ 

রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের সহিত অকৃত্রিম সৌন্দ্া-বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া কবিবর 

নিরবচ্ছিন্নভাবে সাহিত্যে, কাব্যে ও চিন্তাধারায় এ রাজ্যের কল্যাণ কামন। করিব! 

আবনসিতেছেন__ 

যেহেতু কবিবরের সগ্ততিতম জয়ন্তী উৎসবে কলিকাতা নগরীতে হোতৃকার্যে 

বৃত হইবার গৌরব লাভ এ পক্ষের হইস্বাছিল, তদ্ধেতু অশীতিতম জন্ম-বাধিকী দিবনে 

ভারতীয় কৃণ্টি ও সাধনার আলোকন্তম্ত স্বরূপ কবিবরকে তীয় পরিণত প্রতিভ1-যুগে 

সসম্্রমে অভিনন্দিত কর! ত্রিপুর-রাজের কর্তব্য-_“জ্যাৎস্বাভিরাহত মহচ্ধ দল্ান্ধকারম্”__ 

অতএব 

এই উৎসব জধন্তীকে চিরস্মরণীয় করিবার নিম 

কবি শ্রীফুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যহোদয়কে 

“ কা লব ত্ভ-ভ্ভাশ্ক্শ্ ” 

আধ্যায় ভূষিত কর! বাত ;-_ 

এবং 

শু) ভগবান্ তদ্দীয় আশীর্ববাদে কবিবরকে সুস্থ দেহে 

শতবর্ষ তোগ করিবার সুযোগ দান করুন । 

[ “রবীন্দ্রনাথ ও ভ্রিপুর।” গ্রস্থহ-ইতে পুনম দ্রিত ] 
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চে “শন রি “ইন খা র্ 5 চনয 02 সন্যহ 
১ মু ল রর 

চর 

চে 

এ 
চি 

শান্তিনিকেতনে কবির “ভারত-ভাক্কর” মানপন্ন গ্রহণ 



রাজমন্ত্রী ও পরবস্ভাকালে প্রধানমন্ত্রী মহামানাবর 

মহারাজক্মার ব্রজেশ্্রকিশোর দেববম্মণ। 

( যোলনে ও বাধকো ) 

সৌজনা : শ্রীপণেন্দকিশোর দেববমা 
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সনি ॥ 

চি ৬ || টিং এ চা 
সী 

181 এ চা খু রি 
এ পা 

যান রীদ১। 

নয়া দিলীর দেশীয়-রাজ্য মন্ত্রকে ভারতের সহিত ভ্রিপুরা রাজ্যের সাঙ্গীকরণ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত 
্ গ্রহণের প্রতিহাসিক দৃশ্য। 

বাম হইতে দক্ষিণে ঃ দেওয়ান রণজিৎ কুমার রায়, পাল্লা রাজ্যের নপতি মেহারাণী রিজেন্টের 
পিতা) মহারাজ যাদবেন্দ্র সিংহ, ভ্রিপুরার রিজেন্ট রাজমাতা মহারাণী 
বশঞ্চনপ্রভা দেবী এবং দেশীয় গাজ্য দন্গকের সাচব শ্রী ভি. পি. মেনন। 



ত্রিপুরার রাজাদের মুদ্র। 

প্রথাম সাগ্িত ব্ামাণিক (শক 
দরতীয় সাপি: 

১৯৩৮৬), ধনামাণিকা (শক ১৪১৯) 

দেশমাশিকা (শক ১৪৫২), বিজয়ামাণিক্য (শক ১৪৫৮) 

তুতীয় সাপ অনন্তমাণিক্য (শব্দ ১৪৮৬), উদয়মাশিক্য (শক ১৪৮৯) 
৮ত্থ সাপ্পসি: জয়মাণিক্য (শক ১৪৯৫), অমরমাণিক্য (শক ১৪৯৯) 

প্ঞুম সারি: রাজধরমাণিক্য (শক ১৫০৮), যশোমাণিক্য (শক ১৫২২) 



প্রথম সাপি: 

দ্বিভীম সাপি: 

ততাীঘ সাপ: 
চত্থ সারি: 
পণ়স সাল্ি: 
ষ্ঠ সারি: 

চে পু: ৭458498 

তা রী 7৯ 
্ নি শা 

কলাশখ।শিকা (শন ১৪৪৮), গোবিন্দমাণিক্য (শক ১৫৮২) 
পরমাশিক্য ২য় (শক ১৬০৭), ধমমাণিক্য ২য় (শক ১৬৩৬) 
কফ মাশিক্য (শক ৯৬৮২), দ্রুর্গামাণিক্য (শক ১৭৩১৯) 
ল।মনঙ্গামাশিক্য (শক ১৭৪৩), কফ্কিশোরবরমাণিক্য (শক ১৭৫২) 

ঈণান5প্ত্রমাণিক্য (শক ১৭৭১), বীরচন্দ্রমাণিক্য (১২৭৯ গ্রিপরাব্দ) 
নাধাকিশোর নাশিক্য (১৩০৬ ভ্্রিপিরাব্দ), বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্য (১৩৩৭ ভ্রিপুর।ক) 

ব্রিপুরা ডিষ্টিক্ট গেজেটিয়ার হইতে পুনম দ্রিত। 
সৌজন্য : শ্রীজহর আচার্য। 
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ৎ৩। 

১৪। 

রাজা 

প্রথম রত্বমমাণিক্য 

ধন্যমাণিক্য .. 

দেবমাণিক্য 

বিজয়মাধিক্য 

অনন্তমাণিক্য 

উদয়মাণিক্য 

প্রথহ্* জয়মাণিক্য 

অমরমাণিক্য 

প্রথম রাজধরমাণিক্য 

যশোধরমাণিক্য 

কল্যাণমাণিক্য 

'গোবিন্দমাণিক্য 

দ্বিতীয় রত্মমাণিক্য 

দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্য 

মুদ্রার পাঠ 

মুখ্য দিক: লেখন গৌণ দিক: চিন্রণ ও লেখন 

শ্রীত্রীর/ত্ব মানি /ক্যদেবঃ ভ্রিপরাসিংহের অবয়ব (ভিতর 
দিকে লেখা, প্রান্তিক লেখন) 
“শ্রীদুর্গা রাধনাপ্তবিজয় রত্ব- 
পূরে শক ১৩৮৬” 

ক্রিপুরেন্দ্র /শ্রীশ্রীধন্য /মাণিক্য শ্রীক/মলা দেব্যো ভ্রিপূুরাসিংহ, “শক ১৪১২” 
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অনৈক্য ২৭২ 

যদ্বারা ২৮০ 
পৌনঃপুনিক ২৮০ 

মঞ্জরী ২৮১ 
লক্ষ্য ২৮১ 

স্বান্মণর ২৮৪ 

দুম্মল্যতার ২৮৬ 
নিদর্শন ২৯২ 
সাব্যস্ত ৩০৭, ৪১৯ 

কৃত্রিম৪ ৩২৯ 
রিপোর্টের ৩২৯ 
চারিখণ্ডে ৩৩০ 

পরিলক্ষিত ৩৩৬ 
সম্পর্কে ৩৪৬ 

. ইসিমনবিশি ৩৫০ 
বস্তটির ৩৬৫ 
জাত্যংশ ৩৭০ 

সংস্কৃত ৩৭০ 

লাইন. 
৩৭ 

৮ 

১৬ 

১৪ 

৭৭ 

৫ 

৮৬: 

৫ 

২০, ১৬, ১৮, ৫, ২৯, 

৩২, ৩৮ 

২৭ 

৩২ 
৩০ 

৬ 

৬ 

৬ 

৬ 

৩২ 

১৬ 

১৪ 

৩ 

২৭ ৩০ 

৬ 

৮ 

১৪ 

১৬ 

৩ 

৯ 

৩১ 

৮ 

২২২) 

৪১০ 

৭ 

১৯ 

২৮, ১৮ 

২২৫ 

২৯ 

১৪8 

১ 

৮ 

৮৬ 

২২৫ 

২০ 

২৯৯ 



অশুদ্ধ 

শরে 
নবিশ 
ভ্রস্তমেজাজ 

সম্বন্ধনীর 
অগ্রাদলতের 
আদেশাদি 
ওরারেস্ট, ওয়ায়েন্ট 
সদাঢার রূপে 

নিদর্শন ৫২ 
কাবাজে 
চালনাব 

৭৩। 

৭৪1 -_- 
নাদাবিপঞ্জ 
মাহরের 
দুষ্ট চরিন্রবশত 
তাহাদিগের 
যোধজং 

কড়া 
ব্যায় 
গ্রিহণ 

লোওয়াজ্যামা 

শাসনকর্তা 
পর্ণক্ষমতা 

শুদ্ধিপল্প 

শুদ্ধ 

শব্দের 
নবিস 
এসম্তমেজাজ 

সম্বন্ধীয় 
অগ্রাদদালতের 
আদেশ।রির 
ওয়ারেন্ট 
সূচারুরাপে 
নিদর্শন ৫১ 
কাগজে 
চালনার 
৭৩। অপ্রকৃত বাটখারা বা গজ প্রভৃতি প্রতারণার কার্যে ব্যবহার করিবার জন্য নিকটে 
রাখন-_৪১১ পৃঃ ৭২ নং পরে পড়িতে হইবে। 
৭৪। কোন ব্যক্তিকে অন্যায় মতে বন্ধকরণ--এ 
নাদাবিপন্দ্র 
মোহরের 

দুষ্টচরিত্রতাবশতঃ 
দেখিবে বোদ যাইবে) 
বোধজং 
করা 
ব্যয় 
গ্রহণ 
৬1121 9৪0150195 

লোওয়াজিমা 
শাসনকতা 
পর্ণক্ষমতায় 

পৃষ্ঠা 

৩৭০ 
৩৭৭ 
৩৮২ 
৩৮৬ 
৩৮৬ 
৩৮৬ 
৩৮৮ 
৩৯৪ 
৪১৫ 
৪২৯ 
৪২৯ 

৪৪২ 
৪88৭ 

৪88৮ 

৪8৪৯ 

৪8৭০ 

৪8৭৪ 

৪৭৯ 
৪৮০ 

৪৮০ 
৪৮১ 

৪৯ 

৪৯১ 

লাইন 

৩০ 

২ 

০ 

১৬ 

শত 

৩২ 

২৪, ২৯ 

৮২১ 

১৩ 

১ 

৭১৩ 

১৮ 

১৬, 
) 

২৩ 

৪৭ 
১৬ 
২৭ 
৬ 

১৩ 
১৫ 

বি. দ্র:- এই সঙ্কলনে উদ্ধত নিদর্শনাদির ক্ষেত্রে সাধারণভাবে প্রাচীন বানান বজায় রাখা হয়েছে। শুধু আমাদের 
প্রদত্ত শিরোনামের ক্ষেত্রে আধুনিক বানান পদ্ধতি অনুসূত হয়েছে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে মুদ্রণ 
প্রমাদবশতঃ দুই শ্রেণীর বানানের অবাঞ্ডিছত মিশ্রণ ঘটেছে। এই অনিচ্ছাকত শ্রুটি মারজনীয়। 














